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СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ  
НА  

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ  „ХРИСТО БОТЕВ” 
 
 

за периода  
септември 2020 - септември 2024 г. 

 

 

 

„Образованието е спасителното лекарство за “болното човечество”. 

Чрез възпитание и обучение хората трябва да станат човеци, да се 

усъвършенстват умствено и нравствено и да се сближат едни с други. Така 

ще се осъществи разбирателството между тях и мир между народите“. 

 

Ян Амос Коменски 

 

Стратегията за развитие  на Профилирана гимназия „Христо Ботев“  е приета на заседание 

на Педагогическия съвет – Протокол № 1 от 30 септември 2020 година. 

Стратегията за развитие  на Профилирана гимназия „Христо Ботев“   е разработена съгласно 

Закона за предучилищното и училищното образование – чл.263, ал. 1, т. 1.  

Стратегията е актуализирана на база на сртатегическата рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2021 - 2030) и е приета на заседание на 

Заседание на Педагогическия съвет – Протокол № РД 06-11 от 09 септември 2022 година 
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І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА  ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО 
БОТЕВ“ ГР.ПОПОВО 
Кратки исторически данни:  

 

Учебна година Брой ученици Брой паралелки 

2020/2021 286 14 

2019/2020 288 14 

2018/2019 295 14 

2017/2018 310 14 

2016/2017  263 11 

2015/2016 273 12 

 

През същите тези учебни години състоянието на персонала е следното: 

 

Учебна 

година 

Непедагогически 

персонал 

Педагогически 

персонал 

Образователно- 

квалификационна 

степен на педагог. 

персонал 

ПКС и 

научна 

степен 

2020/2021 7,5 25 Бакалавър – 2 

Магистър - 23 

I ПКС – 1  

II ПКС– 3 

III ПКС – 2 

IV ПКС – 8 

V ПКС –9 

2019/2020 8 25 Бакалавър-2   

Магистър - 23 

I ПКС - 1 

II ПКС– 3 

III ПКС – 2 

IV ПКС – 8 

V ПКС – 10 

2017/2018 8 26 Бакалавър – 3  

Магистър - 23 

I ПКС - 1 

II ПКС– 3 

III ПКС – 1 

IV ПКС – 8 

V ПКС – 10 

2017/2018 8 

 

26 Бакалавър – 3  

Магистър - 23 

I ПКС - 1 

II ПКС– 3 

III ПКС – 0 

IV ПКС – 9 

V ПКС – 3 

2016/2017  7 24 Бакалавър – 3 

Магистър - 21 

II ПКС– 2 

III ПКС – 1 

IV ПКС – 4 

V ПКС – 8 

2015/2016 8 23 Бакалавър – 2 

Магистър - 21 

II ПКС– 2 

III ПКС – 1 

IV ПКС – 4 

V ПКС – 6 
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Вътрешни фактори Външни фактори 
СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
Квалифициран педагогически персонал. 

Успешна реализация на план-приема на 

ученици.  

Поддържане на относително постоянен 

брой ученици в последните години, което 

осигурява и финансова стабилност на 

училището в условията на делегиран 

бюджет. 

Мотивирани ученици 

Учениците се обучават по доказали своята 

ефективност училищни учебни планове, 

отговарящи на интересите им. 

Висока успеваемост на учениците на 

външно оценяване, олимпиади, конкурси, 

ДЗИ. 

Привлекателна учебна среда – добре 

оборудвани кабинети. 

Съвместна работа по проекти на учители и 

ученици. 

Групов дух на сътрудничество между 

преподавателите  

Ефективна работа в електронна среда 

Предоставяне на качествено образование. 

Включване на учителите в различни форми 

на квалификация.  

Засилени мерки за контрол на отсъствията 

и успеха на учениците.  

Осъвременяване и подобряване на 

инфраструктурата на училището  

Продължаване на дейността на 

Училищното настоятелство.  

Продължаване на ефективно ученическо 

самоуправление. 

Провеждане на индивидуални 

консултации на ученици и родители. 

Утвърждаване на традиции и символи на 

училището. 

Активна работа по програма „Еразъм +“ на 

Европейския съюз 

СЛАБИ СТРАНИ ОПАСНОСТИ И РИСКОВЕ 

Недостатъчно добре оборудвани 

специализирани кабинети. 

Липса на добри условия за извънкласни 

дейности. 

Липса на съвременна спортна база.  

Незаинтересованост на част от родителите. 

Понижено ниво на подготовка на 

новоприетите ученици. 

Недостиг на финансиране. 

Намаляване на броя на учениците. 

Намаляване на мотивацията за учене у 

учениците. 

 

ІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО  НА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ 
„ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ПОПОВО ДО 2024 ГОДИНА 

МИСИЯ 
Профилирана гимназия „Христо Ботев“ създава гаранции, че младите хора, обучавани в 

училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, 

знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват 

високо гражданско съзнание и творчество.   

Училището предлага обучение и социализация на ученици от VIII до XII клас с възможности 

за интеграция и грижи за деца със специални образователни потребности в една творческа 

среда. 

То осигурява двуетапно обучение в общообразователна и профилирана подготовка, 

съобразени със съответните държавни образователни стандарти.  

Приоритет на училището е продължаване на 100-годишните традиции в образователното дело, 

подготовка за успешно полагане на ДЗИ, бъдеща реализация, която се осъществява чрез: 

Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в 

съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да се 

отговори на предизвикателствата на времето, в което живеем. 

Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност в областта на 

чуждоезиковите комуникационни компетентности. 

Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното 

практическо приложение в целия образователен процес. 
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Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти. 

Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и 

разбирателство. 

Изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно 

поведение в обществото. 

Изграждане на личности в дух на родолюбие, с модерно виждане за света и с висока степен на 

конкурентоспособност. 

Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и 

здравословен начин на живот. 

ВИЗИЯ 
Училището е социокултурна организация, която е център за духовно, интелектуално, морално, 

социално, емоционално и физическо развитие на учениците. 

То насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно 

развитие.   

Средата на училището, ресурсите, неговата култура и материална база са фокусирани върху 

академичните постижения, възможните предизвикателства за учене и други дейности в 

действителното многообразие на формите им. 

За тях се грижи висококвалифициран и отговорен педагогически персонал. Стабилната и 

безопасна вътрешна среда, различните дейности осигуряват споделянето на училищните 

ценности и уважаване правото на индивидуалност на всеки ученик. Във отговор на 

съвременните изисквания гимназията работи с електронен дневник. 

От 2020-20201 учебна година Профилирана гимназия „Христо Ботев“ е иновативно училище. 

Качествената подготовка е определящ критерий за измерването и оценяването на резултатите 

от нея: 

Профилирана гимназия „Христо Ботев“ ще запази своя облик и традиции. Ще се развива като 

училище с два етапа на образователна степен: 

първи гимназиален етап: 8. – 10. клас с общо образователна подготовка и разширена 

подготовка с избираеми и факултативни часове, съгласно рамков учебен план за профилирано 

образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език (Приложение №7 към 

чл.12, ал.2, т.7 от Наредба №4 за учебния план) 

втори гимназиален етап: 11. – 12. клас с профилирано образование, съгласно рамков учебен 

план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език 

(Приложение №7 към чл.12, ал.2, т.7 от Наредба №4 за учебния план) 

Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на 

висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да 

приложат стандартите на ЗПУО. 

С автономията, която позволява ЗПУО, ще се разработят съвременни програми за 

факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с 

потребностите и интересите на учениците. 

Прилагат се различните форми на обучение, заложени в ЗПУО – дневна, самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана, с цел да се отговори на потребностите и да се даде достъп до 

образование, както и да се предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на 

училище. Дневната форма може да бъде присъствена или обучение в електронна среда. 

Модернизиране учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия 

приоритети. 

С цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование 

е осигурен екип от висококвалифицирани специалисти. 

Изработен е Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, 

Общественият съвет и ученическото самоуправление. 

Организацията на учебния процес се използва като инструмент за превенция на отпадане от 

училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти 

и удовлетворяване на потребности и интереси. 
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Активна работа по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, като се създаде цялостна 

организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, 

представители на Обществения съвет и на местните общности. 

В следващия 4-годишен период ще се продължи изграждането на навици за здравословен 

начин на живот. 

Обогатяване книжния фонд на училищната библиотека и съхраняване на изградени традиции, 

местни ритуали в дух на родолюбие. 

 

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА  
Качествен процес на обучение за постигане на ДОС. 

Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност 

и в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на компетенции по 

различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот. 

Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за 

обучение чрез активни дейности. 

Използване на различни форми за мотивиране на персонала. 

Обогатяване на материалната база, реновиране на сградния фонд и допълнително 

финансиране. 

 

ЦЕННОСТИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО 
Спазване принципите на законност и прозрачност; 

Създаване на безопасни условия за обучение, възпитание и труд с цел опазване живота и 

здравето на учащи и работещи в училището; 

Зачитане правата на ученици и учители;  

Създаване на условия за личностно развитие; 

Обогатяване на възможностите за творческа и академична изява на учениците; 

Гражданско образование и принос към обществения живот; 

Високо развитие на: родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в 

областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети. 

Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност – ученици, 

учители и родители. 

Висок професионализъм на педагогическия екип. 

Ефективна управленска дейност. 

Добро взаимодействие със социалната среда и държавните и обществените организации, 

свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора. 

Продължаване, обогатяване и утвърждаване на традиции и ритуали в училищния живот. 

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 
Разширяване на автономността на субектите в училище. 

Автономност  Училището, като част от  системата на образованието, ползва 

автономия да провежда собствена политика, отговаряща на 

държавните образователни стандарти. 

 

Ориентираност 

към личността 

 

Най-важната задача за нас е успехът на отделната личност. 

 

Равен достъп Всеки ученик, постъпил в училището има право да получи 

качествено образование, което отговаря на нуждите и способностите 

му. 

 

Сътрудничество  Успешната образователна и възпитателна политика се основава на 

широко участие в сътрудничество с други институции - от 

концепцията до изпълнението. 

 



6 

 

Хуманизация на процеса на образование. 

Отговорност  Всички членове на педагогическата колегия и помощно-

обслужващия персонал, ангажирани в образователната, 

възпитателната и обслуждащата дейност, осъществявана в 

училището, носят отговорност за постигане на трайни резултати 

с дългосрочно въздействие. 

 

Ефективност  Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с 

конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото 

въздействие. 

 

Иновативност и творчество. 

Гъвкавост  Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към 

многообразните личностни потребности и предоставя 

възможности за свободен избор на обучаваните. 

 

Новаторство  Административното ръководство и педагогическата колегия 

демонстрира воля и възможности за възприемане на нови 

подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати. 

 

Толерантност и позитивна етика. 

Единство в 

многообразието  

Обучението, подготовката и образованието се осъществяват в 

рамките на единна културно-образователна среда, която създава 

гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции 

в рамките на училищната образователна политика и общо 

културно-езиково пространство. 

 

Законосъобразност  Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия 

съответстват на Конституцията на Република България, на 

законите и подзаконовите  нормативни актове. 

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 
Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като 

предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование. Качественото 

образование дава възможност младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и 

активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всеки, така че да живее 

пълноценно, да придобива нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща 

и социално отговорна личност.  

 

 

 

 

Целта при придобиване на съвременните ключови компетентности ще бъде 

развитие на личностния потенциал на ученика, осигуряване на условия за 

удовлетворяване на индивидуалните му потребности и ранно откриване на 

заложбите и талантите му. 

Акцентът при обучението ще бъде изместен от възпроизвеждане на готови 

знания към развитие на съвременни умения и практическа приложимост на 

изучаваното учебно съдържание, както и върху социалната и емоционалната 

интелигентност на децата и учениците. 

За осъществяването на целите на политиката ще се осъществява 

партньорство и ефективно с родителите и другите заинтересовани страни. 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ТАЛАНТИ 
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Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Осигуряване на съвременна образователна среда, която да гарантира единен 

подход при прилагането на ключови компетентности в сферата на формалното 

образование, неформалното обучение и информалното учене; 

 Разработване и прилагане на система за мониторинг на резултатите от 

образованието  

 Поставяне на акцент върху изграждането на социални умения и емоционална 

интелигентност от ранна детска възраст; 

 Актуализиране на учебните планове с цел балансиране на учебното време за 

придобиването на ключовите компетентности и уменията за живот и работа в 

XXI век и за развитие на таланта и интересите на отделния индивид; 

 Създаване на условия и подкрепа на развитието на учениците с фокус върху 

ключовите компетентности; 

 Създаване на интердисциплинарни учебни планове и учебни програми; 

 Смяна на фокуса на обучението от преподаване на знания към овладяване 

на ключови компетентности и развитие на способности да се решават 

проблеми; 

 Акцентиране върху формиране на научна, финансова, дигитална медийна 

грамотност и дух на предприемчивост и иновации; 

 Инвестиране в изучаването на чуждите езици и придобиването на дигитални и 

комуникативни умения; 

 Развитие на ключови компетентности и умения за живот през XXI век чрез 

средствата и формите на различните изкуства, науки, технологиите и спорта; 

 Създаване и използване на разбираеми, атрактивни и съвременни средства за 

постигане на очакваните резултати от обучението - учебници, учебни помагала, 

достъп до електронно четими учебници, електронни ресурси, подпомагащи 

придобиването на необходимите компетентности и стимулиращи развитието на 

личностни, социални и граждански умения и на емоционална интелигентност; 

 Ориентиране на оценяването към ключовите компетентности с акцент върху 

функционалната грамотност в областта на четенето, математиката, природните 

науки, както и към междукултурни компетентности, умения за решаване на 

проблеми в екип и метакогнитивни умения; 

 Формиране на умения при учениците да използват придобитите компетентности 

при изпълнение на ежедневни задачи, за справяне в сложни и непознати 

житейски ситуации в променяща се околна среда; 

 Придобиване на интегрален микс от компетентности чрез свързване на знанията 

и уменията от различни области за прилагане на наученото в практически 

ситуации, поощряване на ученето чрез преживяване и решаване на реални 

проблеми; 

 Създаване на условия и подкрепа на екипната работа на учителите за 

интегриране на учебното съдържание, за ефективно осъществяване на 

междупредметни връзки и за работа върху усвояване на свързващите 

(трансверсални) компетентности у учениците; 

 Интегриране на дигиталната и медийната грамотност в обучението по всички 

учебни предмети; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране и развитие у учениците на 

ключовите компетентности и на умения за живот и работа през XXI век. 

Цел 1.1. Обучение, ориентирано към формиране и развитие на ключовите 
компетентности и на умения за живот и работа през XXI век 
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 Насърчаване на ценностно-ориентирано поведение и създаване на атмосфера в 

класната стая, благоприятстваща формиране на социални и граждански 

компетентности; 

 Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност и популяризиране на българския език, традиции и 

култура; 

 Възпитание, насочено към изграждане у учениците на стремеж за изказване на 

информирано мнение, за проява на взаимно уважение, разбирателство и 

сътрудничество; възпитание в доброта; 

 Обучение, насочено към приобщаване към европейските и общочовешките 

ценности; 

 Развитие на умения за справяне с прояви на радикализация и екстремизъм, 

водещи до разделение, дискриминация, разпространение на фалшиви новини и 

омраза в обществото; 

 Развитие на умения за разпознаване и превенция на трафик на хора; на 

зависимости към наркотични вещества и др.; 

 Изграждане на умения за критично мислене и разбиране за света, културата, 

религиите, историята, медиите, икономиката, околната среда, устойчивостта; 

 Развитие на ценностно-ориентирано поведение за зачитане на човешкото 

достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и 

правата на човека, с акцент върху. правата на детето и детското участие; 

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог и изява на активна 

гражданска позиция; осигуряване на детското и младежко участие; 

 Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всяко дете/ученик; 

 Системно взаимодействие с родителите за формиране на ценности у 

децата/учениците. 
 

 

 Разширяване на спектъра от занимания по интереси, насочени към развитието на 

личностни и междуличностни умения; 

 Разширяване на обхвата на участниците в заниманията по интереси, чрез 

провеждане на различни форми на изяви на училищно и междуучилищно, 

общинско ниво и др. 

 Задълбочаване на сътрудничеството между училищата и центровете за подкрепа 

за личностното развитие (ЦПЛР) за изпълнение на дейности по интереси между 

институциите от системата на образованието; 

 Разнообразяване на формите и възможностите за развитие на талантите на децата 

и учениците с изявени интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите 

и спорта; 

 Подкрепа за участие в изяви, конкурси, олимпиади и състезания на местно, 

регионално, национално и международно ниво в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и  спорта; 

 Предоставяне на материални и морални стимули за децата и учениците с изявени 

интереси в определена област на науката, технологиите, изкуствата, културата и 

спорта; 

 Създаване на подходящи условия в детските градини и училищата, центровете 

за подкрепа  

 Системно взаимодействие с родителите за развитие на способностите и 

талантите на учениците. 

Цел 1.2. Възпитание в ценности 

Цел 1.3. Развитие на способностите и талантите 
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Качественото образование изисква да бъде реализиран в пълнота моделът на 

преподаване и учене, основан на компетентностния подход. В този контекст ще се 

прилагат политики за реформиране на образователния процес в педагогическите 

специалности, за усъвършенстване на продължаващата квалификация и за 

устойчиво обезпечаване на образователната система с педагогически специалисти, 

като се наблегне на мерки, свързани с неравномерното разпределение на учители в 

страната. 

Ще се работи в посока повишаване мотивацията за упражняване на 

учителската професия, за привличане на млади хора и специалисти от други 

професии и представители на бизнеса. 

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Разработване на система за информиране, мотивиране и насочване на ученици 

от всички заинтересовани страни към избор на учителската професия; 

 Подкрепа на новопостъпващи педагогически специалисти в училище 

 Прилагане на политики за привличане и включване в образователния процес на 

представители на бизнеса, научни организации и други специалисти; 

 Устойчивост на политиката за повишаване на доходите на учителите  
 

 Актуализиране на образователното съдържание в съответствие с промените през 

XXI век; 

 Актуализиране на професионалните профили на педагогическите специалисти и 

включването в тях на ключовите компетентности на XXI век и въвеждане на 

компетентностен модел при подбор на учители; 

 Разширяване на практическата подготовка на студентите в педагогическите 

специалности и повишаване на нейното качество; 

 Разширяване на широкоспектърното обучение и на обучението по бинарни 

специалности в педагогическите програми за обучение във висшите училища; 

 Усъвършенстване на квалификационните програми във висшите училища, 

насочени към формиране на интердисциплинарни професионални 

компетентности на учителите; 

 Обучения в реална работна среда на учителите по професионална подготовка; 

 Прилагане на система за проследимост на придобитите квалификации и на 

необходимостта от продължаваща квалификация на педагогическите 

специалисти; 

 Насърчаване на обучението и ангажираността на педагогическите специалисти 

през целия живот за продължаващо професионално развитие; 

 Разширяване на възможностите за квалификацията на педагогически 

специалисти без откъсване от работа; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 
МОТИВИРАНИ И КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ 

Цел 2.1. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и 
обезпечаване в дългосрочен план с учители по всички дисциплини 

Цел 2.2. Развитие на компетентностите в съответствие с променящата се роля на 
учителя 
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 Насоченост при подготовката на педагогическите специалисти към прилагане на 

компетентностния подход и на ценностно-ориентиран подход в образователния 

процес; 

 Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти; 

 Развитие на дигиталните компетентности на педагогическите специалисти за 

прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни 

дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната медийна 

грамотност в обучението по всички учебни предмети и др.; 

 Създаване на условия за изграждане на мрежи от училищни екипи, включващи 

педагогически и непедагогически специалисти и създаване на професионални 

общности за споделяне на добри практики; 

 Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с 

даровити/талантливи деца/ученици, с ученици със специални образователни 

потребности и в мултикултурна среда; 

 Развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно 

взаимодействие с родителите и другите заинтересовани страни; 

 Осъществяване на мобилност на педагогически специалисти, в т.ч. и чрез 

Европейска програма Еразъм+; 

 

 
 

 

 

Пътят към по-привлекателно и по-качествено образование минава през 

ефективните училищни общности, обединени от общосподелена система от 

образователни ценности. Ще се прилагат политики за създаване и задълбочаване на 

връзките и взаимодействието в училищната общност между всички участници в 

образователния процес (деца и ученици, учители и други специалисти и родители), 

с местните власти и местната общност, както и с институции и граждански 

организации, имащи отношение към образователното и личностно развитие на 

децата. Те ще се осъществяват в условията на равнопоставеност и диалог и ще са 

насочени към постигане на споделена визия за развитието на детската 

градина/училището. Сърцевината на тези политики ще бъде утвърждаването на 

устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на доверие, уважение и 

грижа за другия, на чувството за общностна принадлежност и стремеж към по-

добри постижения. 

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Прилагане на система от мерки/правила за ефективно функциониране на 

училищната общност, свързани със социалната ангажираност и отговорностите 

на всички членове на общността, с акцент върху семейството; 

 Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен организационен 

климат, ефективна комуникация и позитивни отношения между всички 

участници в процеса на образование и заинтересованите страни, включително за 

управление на конфликти, за преодоляване на стереотипи, предразсъдъци и 

дискриминационни нагласи; 

 Насърчаване участието на училищните общности в планиране и реализиране на 

училищни събития - конкурси, празници, тържества, спортни събития и др.; 

 Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с различни 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 
СПЛОТЕНИ УЧИЛИЩНИ ОБЩНОСТИ И СИСТЕМНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ 

Цел 3.1.: Създаване и развиване на ефективни училищни общности 
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заинтересовани групи, които да подпомагат включването на децата в 

образование, трайното им приобщаване и повишаването на образователните им 

резултати; 

 Организиране на училищното пространство и инфраструктура с оглед 

превръщане на училището в център на общността и място за диалог (дружелюбна 

училищна среда). 
 

 

 Прилагане на подходящи форми за взаимодействие с родителите, насочени към 

осъзнаване и осъществяване на техните отговорности за възпитанието, 

развитието, образованието и отглеждането на децата, както и за сътрудничество 

с училището (обучения, семинари, кръгли маси и др.); 

 Проучване становището на родителите по значими за училищния живот теми 

(допитвания, анкети, формуляри за обратна връзка и др.) и създаване на условия 

за диалог, доверие и равнопоставеност при вземането на решенията за 

образованието и развитието на децата и учениците; 

 Координиране взаимодействието на семействата с външни институции и 

организации, оказващи социална, образователна и личностна подкрепа  на 

учениците; 

 Създаване на условия за взаимодействие между родителите и насърчаване на 

партньорството между тях за активно участие в училищния живот (на ниво клас, 

училище, извънучилищно ниво; общности на настоящи и бивши родители   и 

ученици и др., които работят съвместно в интерес на училището и др.); 

 Насърчаване на родителите да участват чрез избраните от тях представители в 

обществените съвети и училищните настоятелства. 
 

 

 

Ще продължи изпълнението и надграждането на политиките за осигуряване 

на ранен и равен достъп до образование, превенция на отпадането и реинтеграция в 

образователната система. Приоритетно ще се изпълняват мерки, насочени към 

гарантиране на устойчивост на процеса на образователна интеграция, намаляване 

на неравенствата, насърчаване на социалното включване, мотивация на деца и 

родители за образование, системна работа с родителите за привличането им като 

пълноценни участници в образователния процес. 

Ще бъдат изпълнявани мерки за разширяване на възможностите за 

ефективно приобщаване на деца/ученици със специални образователни 

потребности, от уязвими групи, включително роми, на търсещи или получили 

международна закрила и мигранти. Ще се засили сътрудничеството между 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование с 

държавните и местните органи в социалната и здравната сфера, с образователните 

медиатори, родителите и местните общности. Ще се осигурява приобщаваща, 

подкрепяща, сигурна и безопасна образователна среда за провеждане на ефективен 

образователен процес, за опазване и укрепване здравето на децата и учениците и за 

тяхното пълноценно личностно развитие. 

 

Цели и групи мерки/дейности: 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 
ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ, ТРАЙНО ПРИОБЩАВАНЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Цел 3.2.: Обединяване на ресурсите на семейството и детската градина/училището за 
пълноценното развитие на детето/ученика 
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 Подпомагане на храненето, предоставяне на месечни и еднократни стипендии, и 

достъп до образователни ресурси; 

 Осигуряване на безплатен, безопасен и екологичен транспорт на 

децата/учениците до образователни институции; 

 Разширяване на обхвата на безплатния транспорт за учениците; 

 Изграждане на достъпна архитектурна среда в училище; 

 Устойчивост и надграждане на подкрепата на ученици от уязвими групи, 

включително роми с оглед привличане на учители за работа в тях и повишаване 

качеството на образованието;Изграждане на мултифункционални центрове със 

съвременна материална база за развитие и реализация на учениците и младите 

хора; 

 Устойчивост на мерките за подкрепа на дейността на центровете за 

подкрепа за личностното развитие; 

 Насърчаване на училищни партньорства между училища с различен профил 

от градски и селски райони. 
 

 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители 

 Въвеждане и прилагане на семейни програми, насочени към разясняване на 

ползите и на задълженията за включване в образование, към повишаване 

уменията на родителите за грижа и подкрепа на децата и за взаимодействие с 

училището; 

 Организиране на общи дейности по интереси, честване на празници, 

благотворителни акции и други събития за създаване на положително отношение 

към образованието; 

 Съвместна работа между родители и учители за адаптиране на децата към 

образователната система и създаване и развиване на мотивация за учене; 

 Предоставяне на интегрирани услуги в училище и споделяне на добри практики 

за междусекторни услуги за образователна, социална и здравна подкрепа; 
 

 

 Повишаване компетентностите на учителите за успешно включване и 

пълноценно участие учениците в образователния процес; 

 Повишаване на компетентностите на учителите за работа в мултикултурна 

образователна среда; 

 Осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията на 

непедагогическите специалисти; 

 Подкрепа на професионалните умения на непедагогическите специалисти за 

работа със семействата. 
 

 

 Подкрепа на учителите за прилагане на индивидуален подход и за 

Цел 4.1. Преодоляване на регионалните, социално-икономическите и други бариери за 
достъп до образование 

Цел 4.2. Взаимодействие с деца и родители за създаване на положително отношение към 
образованието 

Цел 4.3. Подкрепа на развитието на специалистите в системата на училищното 
образование 

Цел 4.4. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки                                  ученик 
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персонализиранe на обучението за всяки ученик съобразно индивидуалните му 

потребности, напредъка и възможностите за разгръщане на пълния му 

потенциал; 

 Използване на възможностите на дигиталните технологии и изкуствения 

интелект при персонализацията на обучението; 

 Споделяне на добри практики при прилагането на индивидуален подход при 

обучението на учениците. 
 

 

 Функционално оценяване на образователните потребности на учениците със 

специални образователни потребности и хронични заболявания; 

 Разработване и прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково 

развитие, за индивидуална и групова работа при установени езикови и/или 

емоционално- поведенчески и/или сензорни затруднения; 

 Осигуряване на необходимата техника за провеждане на учебния процес на 

учениците със специални образователни потребности; 

 Създаване и използване на адаптирани отворени образователни ресурси за 

ученици със специални образователни потребности. 
 

 

 Цялостна подкрепа за достъп до образование на децата и учениците от малките 

населени места (транспорт, учебници); 

 Прилагане на политики за толерантност и уважение към културните различия и 

ефективно междукултурно взаимодействие, за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност; 

 Подкрепа за повишаване на обхвата в средно образование на представители на 

уязвимите групи, включително роми. Приемане и обучение в  училище на 

малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна 

закрила. 
 

 

 Взаимодействие между училището и центровете за подкрепа за личностно 

развитие за ранно откриване на талантите и способностите на всеки ученик и 

насърчаване на развитието и реализацията им чрез училищните екипи за 

подкрепа; 

 Осигуряване на достъп до занимания по интереси за деца от малки населени 

места; 

 Равнопоставен достъп до спортна и културна инфраструктура и обучение; 

 Осигуряване на морална и материална подкрепа за деца с изявени дарби за 

високи постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 
 

 

 Включване на ученици в риск в групи за повишаване на социалните умения за 

общуване и решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

 Оказване на психологическа и педагогическа подкрепа за децата, учениците и 

родителите; 

Цел 4.5. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на ученици със 
специални образователни потребности 

Цел 4.6. Образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи, включително 
роми, на търсещи или получили международна закрила и мигранти; 

Цел 4.7. Подкрепа за пълноценно участие в образователния процес на деца и ученици с 
изявени дарби 

Цел 4.8. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на 
дискриминация в училище 
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 Квалификация на педагогическите специалисти за управление на конфликти, 

справяне с агресията, дискриминацията и насилието; 

 Изпълнение на инициативи за повишаване на толерантността, за намаляване 

на агресията и кибертормоза; 

 Споделяне на успешни училищни политики за превенция и намаляване на 

агресията и тормоза и недопускане на дискриминация; 

 Изграждане и модернизиране на система за сигурност и контрол на достъпа в 

училище; 

 Формиране на компетентности за междукултурен диалог, провеждане на 

кампании за толерантност и намаляване на агресията на учениците; 

 Разработване и прилагане на модели на взаимодействие ученик – родители – 

учители/психолози за превенция и намаляване на агресията и тормоза в 

училище. 

 

 Споделяне на добри практики и иновации във възпитателната дейност в 

училище; 

 Формиране на нагласи за приемане на различията между учениците, основани 

на     раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия; 

 Подкрепа на дейността на ученическите съвети и ученическото 

самоуправление в училище; 

 Засилване на диалога и взаимодействието с родителите и включването им в 

дейностите на училището. 

 

 

 

Иновациите в образованието целят промяна на културата на преподаване и 

създаване на по-привлекателна среда за учене, както и повишаване ефективността 

на образователния процес. Те стимулират креативното мислене и творчеството в 

процеса на обучение. Ще се развиват образователни иновации във всички етапи и 

степени на образованието и във всички сфери на училищния живот. Важно 

значение ще има свързването на детските градини и училищата, както и на 

учителите в мрежи и общности за иновации и креативност. 

Дигиталните умения и компетенции са приоритет за целия образователен 

спектър. Достъпът до ИКТ за децата от XXI век е неразделна част от достъпа до 

образование. Навлизането на иновации, базирани на ИКТ в системата на 

образованието ще усъвършенства процеса на обучение и ще повиши неговата 

ефикасност и ефективност. Ще се насърчава и формирането на умения у учениците 

да станат дигитални създатели, да моделират, програмират и развиват дигитална 

креативност.  

Образованието за устойчиво развитие е тясно свързано с международните 

дискусии за устойчиво развитие, с програмата на ООН и Целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) до 2030 година. В контекста на тази перспектива ще се прилагат 

образователни политики за създаване на гражданска, финансова, здравна, 

екологична и спортна култура. Ще се формират ключови компетентности у 

децата/учениците за устойчиво развитие, интеркултурен диалог, разбиране и 

оценяване на културното многообразие, както и компетенции за демократична 

култура и дигитално гражданство. Ще се разширяват познанията за безопасност на 

движението по пътищата. Ще се създава цялостен обновен облик на образователните 

институции, подкрепен от инвестиции в съвременна, провокираща мисленето и 

творчеството образователна среда и в модерно оборудване и обзавеждане. 

Цел 4.9. Разширяване на възпитателната функция на училището 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНОВАЦИИ, ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
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Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Въвеждане на образователни иновации в организацията, управлението, 

образователното съдържание, методите на преподаване и образователната среда; 

 Развиване на взаимното учене и провокиране за иновативни решения във всички 

сфери на училищния живот сред учителите; 

 Създаване на педагогически професионални общности и активизиране на 

участието и екипната работа на педагогическите специалисти при вземане на 

решения, предлагане и реализиране на иновации; 

 Текущ обмен на данни и опит между педагогическите специалисти, свързани с 

постиженията на учениците, чрез използване на отворени образователни 

ресурси; 

 Създаване на механизми за самооценка на иновационните дейности, 

посредством  споделяне на иновативни практики и постижения от страна на 

учениците и техните        родители; 

 Въвеждане, утвърждаване и мултиплициране на иновативни практики, 

реализирани посредством мобилност, включително и чрез програмата Еразъм +; 

 Разработване и прилагане на подкрепящи политики за иновации и стимулиране 

на личното творчество на участниците в образователния процес; 

 Подобряване и активизиране на участието на родителската общност чрез 

приобщаващи иновативни дейности; 

 Мотивиране за учене чрез проектно-базирано обучение както в присъствена 

форма, така и в обучение в електронна среда на базата на интегрирано знание, 

критично мислене и самооценка; 
 

 

 Създаване на условия за обучение на учениците в малки групи или 

индивидуално в различни режими на работа във училищата и извън тях; 

 Разширяване на възможностите за интегрирано знание чрез проектно-базирано 

обучение, развитие на езиковите и комуникативните умения; 

 Подобряване на образователната среда, чрез обособяване на STEM среда за 

прилагане на нови методи на преподаване, с цел мотивиране на учениците за 

учене, трайно знание и професионална ориентация в областта на 

високотехнологичните индустрии; 

 Развитие на умения за работа в различни социокултурни среди и области на живота; 

 Сътрудничество за мултиплициране на ефективни иновации между иновативни 

образователни институции, между иновативни и неиновативни училища; 

 Създаване и развитие на партньорства с други образователни институции и 

родители за споделяне на иновативни практики; 
 

 

 Подобряване на образователната среда чрез създаване и поддържане на 

училищен STEM център  

 Осигуряване на естетични, модерни и гъвкави пространства в училищата, които 

осигуряват адаптация спрямо променящите се нужди на обучението и 

иновативните практики; 

 Разширяване на достъпа до модерни IT технологии с оглед провеждане и участие 

в иновации от разстояние, бърз и качествен достъп до информация и 

Цел 5.1. Насърчаване и развитие на култура за иновации 

Цел 5.2. Иновации в образователния процес 

Цел 5.3. Иновации в образователната среда 
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приобщаване на други участници в иновационните процеси; 

 Разширяване на образователната среда извън училището с оглед прилагане на 

иновации в удобни и достъпни пространства,  
 

 Балансирано използване на дигиталните образователни решения и на 

традиционното учене; 

 Развиване на уменията на педагогическите специалисти за преподаване в онлайн 

среда и за разработка и използване на дигитално учебно съдържание; 

 Формиране на компетентности у учениците и педагогическите специалисти за 

създаване, редактиране, обогатяване и актуализиране на дигитално съдържание; 

 Формиране на умения за безопасно използване на интернет, за разпознаване на 

рискове, заплахи, фалшивите новини и др.; 

 Ефективен и постоянен контрол от страна на педагогическите специалисти за 

спазване на правилата за работа в мрежата на учениците в училище; 

 Редуциране достъпа до вредно или незаконно съдържание в интернет на 

учениците в училище от учителите и интернет доставчика; 

 Развиване на умения за създаване, използване и моделиране на изкуствен интелект; 

 Надграждане на облачната среда в училище,  

 Използване на интегрирани образователни платформи и облачни технологии; 

 Създаване на условия за обучение в дигитални технологии в извънучилищните 

центрове за подкрепа за личностно развитие; 

 Увеличаване броя на крайните електронни устройства  

 Осигуряване на свободен, защитен/безопасен достъп до интернет на учениците 

в училище; 

 Обзавеждане на учебните кабинети със съвременно оборудване за работа с 

дигитално учебно съдържание и превръщането им в дигитални класни стаи; 

 Осигуряване на достъп до виртуална класна стая и на педагогическа подкрепа за 

обучение от разстояние в електронна среда за всички ученици в случаи на 

епидемии, природни бедствия и др., както и за тези ученици, които попадат в 

рискови категории и не могат да посещават училище поради здравословни 

причини и/или са със специални образователни потребности; 

 Споделяне, интегриране и използване на вече съществуващи и доказали 

ефективността си безплатни дигитални образователни ресурси за ученици и 

учители; 

 Развиване на облачните услуги и вграждането им в образователната система; 

 Развиване и използване на технологията „Интернет на нещата“ (IoT)  
 

 Осъществяване на специализирани обучения на учители за ефективно 

педагогическо взаимодействие в съответствие с принципите за устойчиво 

развитие; 

 Въвеждане на дейности по опознаване на природата в неурбанизирана среда; 

 Разширяване на дейностите, свързани с повишаване на двигателната 

активност и здравословното хранене; 

 Изграждане на партньорство за постигане на целите за устойчивото развитие; 

 Изграждане на екологична култура и навици за разделно събиране на отпадъци; 

 Реализиране на дейности за популяризиране на европейските инициативи в 

областта на образованието за устойчиво развитие; 

 Обучение, ориентирано към формиране на знания и умения за живот с фокус към 

здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ, 

безопасно движение по пътищата, обучение по различни видове спорт и други с 

активното участие на родителите; 

Цел 5.4. Развитие на образованието в дигитална среда и чрез дигитални ресурси 

Цел 5.5. Образование за устойчиво развитие 
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 Изпълнение на дейности, свързани със създаването на цялостен обновен 

облик на училището; 

 Изпълнение на инфраструктурни и технологични решения за модернизация на  

средата за обучение; 

 Ремонт и подобряване на условията за спорт,     занимания по интереси, дискусии 

по различни теми и др.; 

 Реконструиране на съществуващи открити/закрити спортни  площадки и 

площадки за игри; 

 Ремонтни дейности за спестяване на енергийни, водни и други ресурси; 

 Оптимизиране и естетизиране на вътрешното пространство в училище  и 

осигуряване на безопасен достъп на всеки ученик до образование; 

 Изграждане, реконструкция и обновяване на прилежащите дворове  

 Изграждане на система за разделно събиране на отпадъци в училище; 

 Изграждане на модерна, безопасна и подкрепяща среда в училище. 

 

 

 

Усилията ще бъдат насочени към създаване на привлекателни и гъвкави 

възможности за придобиване на основни умения, на нови компетентности, на 

квалификация и преквалификация във формалната образователна система и в 

неформалното обучение, както и създаване на условия за информално учене. Всеки 

избор на индивидуални стратегии за образование, обучение и учене ще бъде 

насърчаван, подкрепян и развиван. 

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Системно кариерно ориентиране и консултиране на учениците във всеки един 

етап на обучение за откриване на професионалните им интереси; 

 Популяризиране и участие във форми на учене през целия живот; 

 Осигуряване на достъп до отворени образователни ресурси за учене през целия 

живот за всички. 
 

 

 Разширяване на спектъра от възможности за учене чрез популяризиране на 

формалното образование, неформалното обучение и информалното учене и 

мотивиране на лицата; 

 Включване на педагогически специалисти в квалификационни курсове за 

усвояване техники на преподаване на младежи във формално и неформално 

образование  и обучение, с приоритет придобиване на цифрови умения и 

дигитални методи за обучение; 

 Повишаване на осведомеността за възможностите, които предоставя ученето 

през целия живот; 

 Участие в професионални общности от учители/обучители за обмен на добри 

практики  в обучението, взаимно учене чрез отворени образователни ресурси, 

създаване  и споделяне на съдържание; 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 6 
УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

Цел 5.6. Модернизиране на образователната инфраструктура към устойчиво развитие 

Цел 6.1. Разширяване на възможностите за учене през целия живот 

Цел 6.2. Осигуряване на условия за насърчаване на ученето през целия живот 
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 Насърчаване на мобилността по европейски и международни програми на 

учащите и служителите; 

 Използване на образователни платформи и споделяне на ефективни модели в 

подкрепа на висококачествено и приобщаващо образование и обучение през 

целия живот; 

 Насърчаване на партньорството със заинтересованите страни, свързани с 

обучението и образованието на младежи. 

 

 

 

Образованието все по-осезаемо придобива характеристики на хоризонтална 

политика. В управлението на системата на всички нива ще се утвърждават 

интегрираният подход и ефективното взаимодействие със заинтересованите 

институции и гражданите. Ще се насърчават стратегическите партньорства и 

мобилността с цел обучение и обмяна на добри практики. Ще се насърчават 

политиките за свързаност между образователните институции, в това число 

споделянето на ресурси, работата по проекти и в мрежи. 

 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Утвърждаване на интегрирания подход и ефективното взаимодействие със 

заинтересованите институции и гражданите; 

 Прилагане на екипен подход на взаимодействие между всички участници в 

образователния процес в училище; 

 Утвърждаване на училищните съвети като ефективен участник в училищния 

живот и в организационното развитие на училището, разширяване на 

младежкото участие при вземането на решения; 

 Подобряване на образователната среда чрез създаване и развиване на училищни 

и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици, родители и други 

заинтересовани страни; 

 Утвърждаване на лидерството като водещ подход в управлението на училището; 

 Повишаване квалификацията на учителите и директора чрез обучения за 

развитие на лидерски компетентности; 

 Дигитализация на управлението на училището; 

 Изполване на система за измерване и отчитане на напредъка при изпълнение на 

ключовите индикатори за развитие на предучилищното и училищното 

образование, базирана на точна, проверима и надеждна информация; 

 Използване на информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО) и оптимизиране на връзката институция – родители 

(електронни дневници, бележници за кореспонденция и ученически книжки, 

водени в електронен вид); 

 Мотивация на училищните екипи и подкрепа на иновативните и творчески 

решения на всички участници в образователния процес. 
 

 

 Участие в ефективни партньорски мрежи между образователните  институции; 

 Ефективно взаимодействие с неправителствени организации и други 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 7 
ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТИЕ В МРЕЖИ 

Цел 7.1. Преход от стандартизиран подход в управлението на към управление, 
основано на креативност и иновации 

Цел 7.2. Сътрудничество между институциите и свързване в мрежи 
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представители на гражданското общество по въпросите на предучилищното и 

училищното образование; 

 Въвеждане и утвърждаване на практика за споделяне на ресурси между 

образователните институции на регионален принцип; 

 Активизиране на обмена с преподаватели, служители и учащи в чуждестранни 

образователни институции и включване в международни мрежи; 

 Провеждане на съвместни инициативи, партниране и споделяне на ресурси с 

библиотеки, музеи и други културни институции и научни организации; 

 Поддържане на училищната библиотека, обогатяване на библиотечния фонд. 

 

 

 

Обучението по STEM дава възможност на децата да изградят една цялостна картина за света, 

в който живеят. Чрез изследване и игра те се учат сами да правят изводи, да си обясняват 

дадени явления и да съставят собствена гледна точка за природата, хората, социалната и 

културна среда, която ги заобикаля на локално и глобално ниво. STEM позволява на 

учениците да преминат отвъд придобиването на теоретични знания и да се насочат към 

практическото прилагане на наученото. По този начин те придобиват широк спектър от 

умения и компетенции, които ще са им необходими в 21-век. 

Цели и групи мерки/дейности: 
 

 

 Въвеждането на STEM базирани учебни програми, в съответствие с дейността 

на училищния STEM Център, чрез което да се подобри качеството на 

преподаване, както и за да се повиши качеството на резултатите от обучението 

по науки.  

 Непрекъснатото професионално развитие на преподавателите през цялата им 

преподавателска кариера.  

 Привличане на високо квалифицирани и мотивирани хора, които да станат 

учители и за повишаване на статута и престижа на професията.  

 Фокус върху внедряване на резултатите от различни изследвания в 

подготовката на учителите, разработването на учебните програми, 

преподаването и обучението и оценката на знанията.  

 Разработване на подходящи програми за подготовка на учителите, включително 

повишаване на осведомеността им за научните изследвания, които се 

провеждат като цяло в сферите на STEM.  

 Насърчаване на механизмите за подкрепа на училищата и учителските екипи, 

работещи с рефлективни, базирани на доказателства подходи, напр. работа в 

екип и използване на взаимно обучение между учители преди наемането им на 

работа в училище, а и след това; както и механизми за колаборация между 

учителите и други заинтересовани страни, смесено обучение, иновации в 

учебните програми, учителите да бъдат отговорни новатори и образователни 

предприемачи.  

 Фокус върху стойността на всички дисциплини и на това как 

интердисциплинарността (STEAM, а не STEM) може да допринесе за по-добро 

разбиране и познаване на научните принципи и за решаване на обществени 

предизвикателства.  

 Въвеждане на подхода „От образование към работоспособност“, чрез: 

Обучение за Наука чрез други дисциплини и запознаване с други дисциплини 

чрез Наука; Укрепване на връзките и синергиите между наука, творчество, 

предприемачество и иновации.  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8 
РАЗВИТИЕ НА STEM  ТЕХНОЛОГИИТЕ В УЧИЛИЩЕ 

Цел 8.1. Утвърждаване на STEM центъра като привлекателно място за учене  
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 Повишаване уменията и компетенциите в училищното образование, 

необходими в цифровизирания свят.  

 Специално внимание към проекти и образователни програми, които: 

Стимулират креативността, иновациите и предприемачеството през целия 

жизнен цикъл на образованието, Надграждат любопитството и развиват 

значението на образованието по науки за живота на учащите, включително 

връзките с обществените предизвикателства, Разработват иновативни практики 

на преподаване и оценяване в подкрепа на STEAM и междудисциплинарно 

обучение с акцент върху компетенциите за наука, иновации и образование към 

пригодност за заетост 

 
 

 
 Подход на умения свързани с процеса - в подхода на уменията за процеса 

учителят помага на учениците да развиват научни умения. В подхода на 

уменията, свързани с процеса, педагогът се фокусира върху определено научно 

умение, като например наблюдение или комуникация, или някаква комбинация 

от умения за процеси.  

 Воден подход за откриване - учениците се опитват да осмислят своя свят чрез 

собствените си изследователски игри и, ако се приеме конструктивистки 

подход към ученето, учениците изграждат собствените си разбирания от 

собствения си опит. Въпреки това, учениците са ограничени в това доколко 

откритието, което правят може да помогне за постигането на разбиране. 

Взаимодействието с връстници и възрастни осигурява допълнителен стимул за 

по-нататъшна осъзнатост по отношение на разбирането.  

 Интерактивен подход и учебен подход за проучване - интерактивният подход 

към обучението признава това учениците да имат свои легитимни въпроси, на 

които биха искали да намерят отговори. При този подход въпросите на 

учениците са водещи в изследванията, а ролята на педагога е да осигури 

ресурси и ръководство. Педагогът подкрепя развитието на идеите на учениците, 

пита фокусираните въпроси, предлага алтернативни начини на мислене и 

помага да се развият реакциите на учениците.  

 Проблемно-базираният обучителен подход - при проблемно-базираното 

обучение учителят предоставя проблем на учениците, обикновено в малки 

групи, и им дава време да се опитат да го решат. Проектен подход - при 

проектния подход учениците участват съвместно в конкретен проект, който 

изисква разрешаване на проблеми свързани с конкретна потребност.  

 Иновациите в преподаването и изучаването на науката през последните години 

са фокусирани върху технологично подпомагания образователен процес и 

подхода за повишаване на креативността, насърчаващи учениците да генерират 

нови идеи. Технологичните подходи за обучение са свързани с игри, виртуални 

лаборатории и др. 

 
ІІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА 

Чрез средства от бюджета на училището. 
Чрез средства от Училищното настоятелство, благотворителни базари на учениците. 
Чрез кандидатстване по проекти. 
Чрез дарения.  
 

ІV. ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИСИЯТА И ПОСТИГАНЕ НА ВИЗИЯТА НА ПРОФИЛИРАНА 
ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР.ПОПОВО 
 

Цел 8.2. Използване на иновативни подходи за преподаване на STEM  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ: 
№ дейност финансиране срок 

 Изработване и утвърждаване на 

цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – план за 

дейността на училището през учебната 

година, учебен план и програми, 

Етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием 

Делегиран бюджет През 

годината 

 Обновяване и оборудване на кабинети Делегиран бюджет и 

външно финансиране 

до 15.09. на 

всяка година 

 Обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и 

финансиране от 

община 

до 15.09. на 

всяка година 

 Ремонт на външна спортна площадка, 

изграждане на съоръжения за различни 

видове спорт. 

 постоянен 

 Текущи ремонтни дейности. Делегиран бюджет постоянен 

 Организиране и участие в 

квалификационни форми на 

педагогическия състав. 

Делегиран бюджет, 

синдикати, община 

постоянен 

 Разработване, спечелване и 

реализиране на национални и 

европейски проекти. 

Фондове на ЕС, 

община, дарения 

постоянен 

 Продължаване на работата по програми 

„Без свободен час в училище“ и 

включване към проект „Твоят час“ и др. 

Министерство на 

образованието и 

науката 

постоянен 

 Доразвиване на традициите за 

съвместни тематични изяви с НЧ „Св. 

св. Кирил и Методий-1882“ и 

представители на местната общност 

Смесено 

финансиране 

постоянен 

 Продължаване на традицията за 

провеждане на благотворителни базари 

Дарения През 

годината 

 Провеждане на традиционен училищен 

спортен празник, участия в различни 

спортни състезания и международни 

проекти. 

Делегиран бюджет 

129 ПМС 

постоянен 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 Настоящата Стратегия за развитие на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ съдържа в 

резюме намеренията на педагогическия колектив на училището за развитие и усъвършенстване 

на образованието през следващите години. При определяне на приоритетите, включени в тази 

стратегия, основната цел е формирането на свободна и творческа личност, чиято социална 

функция е интегриране в обществото и участие в неговото обновяване и промяна. 
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