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                                                                                                                             Приложение 1 

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на ПГТЛП, учебна 2021/2022 г. 

 

1. Приоритет: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) акцент е поставянето на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на 

знания, формиране на компетентности и развитие на умения за учене през целия 

живот; 

2) въведен е нов учебен предмет „Роботика и сензорни системи“ (X– XII клас) по 

РПП – практика; 

3) проектно-базирано обучение чрез използване на междупредметни връзки по 

всички учебни предмети; 

4) използвани са интерактивни и иновативни методи на обучение по всички 

учебни предмети от общообразователна и професионална подготовка, с цел 

повишаване качеството на образование; 

5) разработени и представени са следните дигитални проекти“: „Проектиране на 

СМАРТ КОЛА РОБОТ“, „Проектиране на АВТОМАТИЗИРАН КОШ – 

РОБОТ“, Игрална дъска „ЛАБИРИНТ“, „LED КУБ“, „Разработка на онлайн 

приложение за управление на паркинг“, „Разработка на онлайн приложение за 

изчисляване услугите на компютърна фирма, извършваща хардуерни услуги“, 

„3D принтиране и моделиране“, „Създаване на училищен уеб сайт“, 

„Изследване на видовете клоширани поли, тяхното формообразуване и 

създаване на технологична  последователност на дамска рокля, рязана в талията 

с използване на инструментите на програмата Paint“, „Дизайн и моделиране на 

дамско облекло с изследване на декоративните особености на българската 

народна носия от Родопския регион“ – проектиране на модна колекция, 

дигитален проект по история и цивилизации във връзка с 200 години от 

рождението на Георги С. Раковски на тема: „Мъжът със стоте ръце“, класиран 

на първо място в Пети национален конкурс за историческа памет „Будител“ и 

Национална историческа конференция „200 години от рождението на Георги С. 

Раковски“, тема: „Мисъл и желязо, лира и тръба“; 

6) реализиран иновативен урок по БЕЛ: „За любовта, за вярата и надеждата и 

темата за труда и творчеството в другите изкуства“; 

7) реализиран иновативен урок по руски език: „Как жить экологично“. Реализиран 

иновативен урок по професионална подготовка: „Други видове мехатронни 

системи в автомобила“; 

8) реализиран бинарен урок под мотото „Руският език в помощ на обучението по 

професионална подготовка“, тема на урока „Автомобилите на бъдещето“; 

9) реализиран бинарен  урок по биология и здравно образование и история и 

цивилизации под мотото „Науката срещу расизма“; 

10) реализиран бинарен  урок под мотото „Защо програмистите изучават 

философия?“, тема на урока „Логическото познание в програмирането“; 
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11) реализирани два интегрирани уроци с представител на работодателската 

организация „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД с използване на подхода 

„супервизия“ за надграждане на практически професионални умения, тема на 

урока „Народно приложно изкуство – изработване на папионка с българска 

шевица по метода „плъстене““ и „Изработване на дамска пола с използване на 

мулажен метод“. 

12) използване на различни платформи и електронни ресурси за реализиране на 

обучение от разстояние в електронна среда. 

 

2. Приоритет: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ: 

1) проведени са дискусии, беседи и лекции, насочени към гражданското и здравно 

образование, с цел изграждане култура на поведение в публичното 

пространство, ограничаване на рискови за здравето поведения, мотивиране към 

здравословен начин на живот; 

2) участие и отлично представяне на г-н Александър Русев и Венета Дончева в VIII 

Национална конференция по гражданско образование, на тема „Семейство – 

училище – общество“; 

3) организиран бе ден на ученическото самоуправление, с цел утвърждаване на 

отговорни личности, умения за взимане на рационални решения. 

 

3. Приоритет ОСМИСЛЯНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

Участие в олимпиади: 

№ Олимпиада по: Явили се 
Класирани за 

областен кръг 

1 Български език и литература 16 3 

2 История и цивилизации 6 0 

3 География и икономика 9 2 

4 Биология и здравно образование 10 2 

5 Химия и опазване на околната среда 9 2 

 

Участие в конкурси и състезания: 

 

3.1.Европейски ден на спорта 2021: 

Спортът е здраве. Той е щастие, усмивка, сила и добро настроение. За поредна 

година ученици и учители от Иновативна Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост, гр. Попово се включиха в отбелязването на Европейската седмица на 

спорта Be Active, която е част от инициатива на Европейската комисия за 

насърчаването на спорта и физическата активност. Мотото на тазгодишната кампания 

бе: „Време е да бъдеш активен отново, нищо не може да те спре“. Ученици и учители 

показаха, че са активни, защото без спорт няма здраве, а без здраве няма бъдеще.  
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С много усмивки и положителни емоции бе изпълнен денят на всички, които се 

включиха в организирания велопоход до с. Иванча – екопътека „Голямата река“. 

Незабравим бе денят и за всички, които спортуваха и се забавляваха сред красивата 

природа на местността и посетиха „Златния водопад“, чието име е дадено заради цвета 

на скалите, от които се излива. С проведените мероприятия учениците се увериха, че 

спортът обучава, спортът възпитава, спортът създава приятелства, които остават за цял 

живот. Учениците от Кино клуб ПГТЛП с ръководител г-н Бойко Михайлов, старши 

учител по история и цивилизации и география и икономика заснеха и монтираха филм 

за събитието. 

Линк към филма: https://www.youtube.com/watch?v=kEQKF7_6Oy4 
 

3.2. УСПЕШЕН СТАРТ ЗА КИНО КЛУБ ПРИ ПГТЛП, ГР. ПОПОВО, учебна 

2021/2022 година: 

     От 19.11.2021 г. до 20.11.2021 г. в гр. Варна се проведе Пети национален конкурс за 

историческа памет „Будител“ и Национална историческа конференция „200 години от 

рождението на Георги С. Раковски“, тема: „Мисъл и желязо, лира и тръба“. Учениците 

от Кино клуб при ПГТЛП, гр. Попово се включиха в събитието с филма „Мъжът със 

стоте ръце“, посветен на живота и делото на Раковски. С гордост заявяваме, че филмът 

завоюва ПЪРВО място в категория видеофилми. 

     Не закъсня и ново признание и нова награда за талантите на Кино клуб при ПГТЛП, 

гр. Попово. 

     На състоялия се от 26.11.2021 г. до 29.11.2021 г. XIII Национален фестивал на 

алтернативното кино „Мини филм – Попово“ кино клуба участва с филмите 

„Подчинено сърце“ – игрален филм, „Кафене Роял“ – исторически сериал и музикалния 

клип „Чуй ме“. За младите ни артисти кинофестивалът приключи с купа и диплома за 

дебют и парична награда. 

     Оценката на журито, аплодисментите на зрителите, а и усмивките и подкрепата от 

учениците са нещата, които ни правят истински щастливи! 

ЛИНК КЪМ ФИЛМА „МЪЖЪТ СЪС СТОТЕ РЪЦЕ“:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zc6-IuEbit4 

 
3.3. НК по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК“: 

 
На 10.02.2022 г., в ПГТЛП, гр. Попово се проведе училищният кръг на състезанието по 

приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК“, в което взеха участие седем ученици от 

IX, XI и XII клас.  

Класиране: 

I възрастова група  

Никола Димитров от IXА клас – първо място 

Стефан Иванов от IXА клас – второ място 

Али Руждиев от IXА клас – трето място 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kEQKF7_6Oy4
https://www.youtube.com/watch?v=Zc6-IuEbit4
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II възрастова група  

Венета Дончева от XI А клас – първо място 

Даниел Неделчев от XI А клас – второ място 

 

III възрастова група  

Денислав Атанасов от XII А клас – първо място 

Мартин Иванов от XII А клас – второ място 

Участниците получиха грамоти и материални награди от търговска верига 

„ЕЛИМЕКС“. 

https://www.facebook.com/229738837109301/photos/a.229739810442537/49

18675478215590/ 

 
3.4. 149 години БЕЗСМЪРТИЕ! 

 

„Дела трябват, а не думи“ – конкурсът посветен на 149 години от безсмъртието на 

Апостола – Васил Левски, организиран от Народно читалище „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1882“, град Попово отново донесе награди за учениците от ПГТЛП, гр. 

Попово. 

Второ място в конкурса за есе бе присъдено на Стефания Николаева Георгиева от VIII 

„а“ клас и поощрителна награда за Рени Павлинова Христова от IX „а“ клас.  

В конкурса за рисунка отличените ученици са: 

Нелай Бейсинова – първо място 

Владислав Савчев – второ място 

Учениците Димитър Димитров, Елена Илчева, Венета Дончева, Симона Атанасова, 

Гамзе Салиева и Росен Атанасов взели участие в рецитала се класираха на първо 

място. 

Апостоле, ние се гордеем, че притежаваме частица от теб, че ти си нашата икона, пред 

която винаги ще прекланяме глави. За нас ти си и славна история, и светло бъдеще, 

защото твоята борба и саможертва имат смисъл, защото ти ни посочи пътя и вярата в 

утрешния ден. 

https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81

%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-

%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-

%D0%9F%D0%BE-

%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-

%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-

229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/ 

 

3.5. ПГТЛП, гр. ПОПОВО ДОКАЗАНИ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА“ 

        В периода 13 – 15 април 2022 г. в гр. Гоце Делчев се проведе Националния конкурс 

„Млади таланти в модата“.  

 

https://www.facebook.com/229738837109301/photos/a.229739810442537/4918675478215590/
https://www.facebook.com/229738837109301/photos/a.229739810442537/4918675478215590/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
https://www.facebook.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%98-%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-229738837109301/photos/pcb.4943744325708705/4943738725709265/
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       Събитието се организира от дирекция „Професионално образование и обучение“ на 

Министерство на образованието и науката, в партньорство с Национална асоциация на 

училищата по мода „Росица Иванова“ и Българска асоциация за текстил, облекло и 

кожи. В състезателната програма на тема „Минало в бъдеще време“ се включиха 15 

отбора.  

       Отборът на ПГТЛП, гр. Попово изключително успешно представи идейното си 

портфолио: „Човешката цивилизация гради бъдещето си на основата на миналото. 

Миналото, със своята огромна сила се намесва в изграждането на съдбата на човек. В 

много случаи миналото подтиква цели народи да изградят по-различно бъдеще. Всичко 

в природата, в живота и в историята следва определен кръговрат. Модата не прави 

изключение. Няма нищо ново, което да не черпи идеи от миналото и да ги претворява 

чрез нов начин на мислене: нова конструкция, нови материали, ново настояще, което 

прилича на бъдеще. Всички велики дизайнери използват в своите колекции елементи от 

облеклото на минали епохи. Това вдъхнови и нас при създаването на нашият тоалет. 

Представяме ви една смела визия, съчетала минало и бъдеще: ансамбъл от три части – 

бюстие, сако и панталон. Бюстието напомня средновековна ризница, изработено е чрез 

моделиране върху манекен, като за основа е използван еластичен хастар. Приложили 

сме техника, при която в метални елементи са вплетени текстилни бели и златисти 

ширити. Начинът на конструиране ни напомня за изкуството на Пако Рабан – на 

съвременната амазонка – смела и силна жена, която не се страхува да разкрие 

същността си чрез облеклото. Панталонът е силно втален, с дължина над глезена, 

изработен от еластична кожа, с пришити метални елементи в колана. В областта на 

ханша е вградена платка от прозрачен тюл. Сакото е изработено от бяло букле и е нов 

прочит на класическото сако на Шанел. В предните части е преплетена широка лента, 

която преминава към гърба и се спуска свободно. Джобовете са декоративни, 

изработени от метални елементи и ширит. Гърбът е от две части, с асиметрична форма, 

които се припокриват в областта на раменете. Ръкавите са едношевни, прикачени в 

подмишечния участък и откриващи раменете, конструирани са така, че да оформят 

гънки. Линията на подгъва на сакото, ръкавите и гърба е обработена чрез разнищване и 

укрепване с ширит. Създадохме тоалет, който ни пренася в миналото, но носи заряда на 

младежка енергичност, ексцентричност и моден блясък“. 

        Жури в състав преподаватели от Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград класираха отбора на ПГТЛП, гр. Попово на ВТОРО място в категория 

„Художествена скица“ и ВТОРО място в категория „Цялостно творчество“. 

Отборът получи и специалната награда на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград 

със Сертификати за прием в университета на участничките Александра 

Недялкова, Мелис Сюлманова и Хюлия Халилова. Награда бе връчена и от модно 

студио „Талегра“ Благоевград.    

   

https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-

%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-

%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-

%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-

%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidn

wtyUakSM5Mr0sWQvZE 

https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
https://shumenonline.bg/2022/04/18/%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4/?fbclid=IwAR0RnchWcenv5z4IbgQJxccLxohknD4XIHXypyidnwtyUakSM5Mr0sWQvZE
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https://targovishtebg.com/регион/попово/38848-поповски-дизайнери-с-приз-

от-конкурса 

 

3.6. Награда за ПГТЛП, гр. Попово в конкурса за есе „Что я знаю о России?“, под 

надслов „Как прекрасен этот мир“ 

     Центърът по русистика на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ обяви деветото издание на конкурса „Что я знаю о России?“. С есе  под 

надслов „Там русский дух, там Русью пахнет...“ (Русское декоративно-прикладное 

искусство) се включи ученичката от XII „а“ клас Александра Петрова Маркова, 

която бе отличена с най-високото отличие ГРАМОТА ПЪРВА СТЕПЕН. Нашето 

училище за четвърти път участва в този престижен конкурс на ШУ „Еп. Константин 

Преславски“ и печели поредна награда. Предишните ни участия бяха през 2016 г. в 

конкурса за есе под надслов „Мир руского кино“ и ГРАМОТА ВТОРА СТЕПЕН, през 

2019 г. в конкурса за есе на тема: „Мой Пушкин“ и ГРАМОТА ВТОРА СТЕПЕН, през 

2021 г. в конкурса за есе под надслов: „Как прекрасен этот мир“ и ГРАМОТА ВТОРА 

СТЕПЕН.  

 

4. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ: 

1) организирахме „Дни на професионалното майсторство“ през месец март 2022 г.  

с изготвен видео филм, представен на празника на ПГТЛП; 

2) организирахме „Дни на отворените врати“ за седмокласниците, чрез посещения 

и запознаване с дейността и МТБ на ПГТЛП; 

3) IT специалистите на ПГТЛП разработиха нов web–сайт на ПГТЛП; 

https://new.pgtlp-popovo.info/ 

4) сключени са договори с фирми за провеждане на учебна и производствена 

практика; 

5) реализиран е проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система 

на обучение“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., чрез практика на реални 

работи места в „РОДИНА – ПОПОВО“ ООД и „ДЕСИСЛАВА“ ЕООД на 

ученици от XI „г“ клас, професия „Моделиер – технолог на облекло“, 

специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“; 

6) реализиран е проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, 

финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. чрез реализиране на дейност 1: Подкрепа 

за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, 

осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в 

реална работна среда и дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на 

учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното 

образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании 

в първи и/или втори гимназиален етап. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftargovishtebg.com%2F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%2F%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2F38848-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%3Ffbclid%3DIwAR2tdG7Jfj1DBzm5DgEhvPtM9YViD28FELWR6_5eMJ6UgyOwU653oh41UZY&h=AT1ONDOuxhwLt89txAx8JzeK_gw1fzoKhALp2DstYOJNMZdDPaKrpueGwHMd-ej5d6JGYcVSUJYv7Sqsit57lNjMEDDav1Ruqe-KNN3H2DazdU_UeqkF67jY5rWrRCNzSSEQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0R6E2EE81Zh5YYWqGyOFUNIF4yeTwbdwsvrZqQpZBsA1XNFGVo83f_vkW4NwZq3YX-o3Yz2e7jFU4mUugDrId-ikNW_w8nGDLeHqLpUvZ_oANexvgS9jdVq_YwX9p--_J0RFGk8_CeHgCSBE7brkpyjDLTOsUeIB4v6kvortD10_qpv8DvK7LkU-PbLN7VpJQlzg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftargovishtebg.com%2F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%2F%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%2F38848-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%3Ffbclid%3DIwAR2tdG7Jfj1DBzm5DgEhvPtM9YViD28FELWR6_5eMJ6UgyOwU653oh41UZY&h=AT1ONDOuxhwLt89txAx8JzeK_gw1fzoKhALp2DstYOJNMZdDPaKrpueGwHMd-ej5d6JGYcVSUJYv7Sqsit57lNjMEDDav1Ruqe-KNN3H2DazdU_UeqkF67jY5rWrRCNzSSEQ&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0R6E2EE81Zh5YYWqGyOFUNIF4yeTwbdwsvrZqQpZBsA1XNFGVo83f_vkW4NwZq3YX-o3Yz2e7jFU4mUugDrId-ikNW_w8nGDLeHqLpUvZ_oANexvgS9jdVq_YwX9p--_J0RFGk8_CeHgCSBE7brkpyjDLTOsUeIB4v6kvortD10_qpv8DvK7LkU-PbLN7VpJQlzg
https://new.pgtlp-popovo.info/
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5. Приоритет ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: 

1) осъществихме успешно държавния план прием по специалности от професии, 

даващи възможност за успешна реализация на пазара на труда; 

2) осигуряваме професионална подготовка на ученици и на лица над 16 години със 

специални образователни потребности (СОП). 

 

6. Приоритет ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА, 

С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ С 

ФИРМИ: 

1) работихме успешно с родителите по нов модел и успешна практика „училище – 

семейство“; 

Във връзка с отбелязване на 60 години от създаването на ПГТЛП, целият месец март бе 

посветен на „Дни на отворените врати“, с цел привличане на родители и представители 

на обществения съвет/училищното настоятелство и бизнес партньори за посещение на 

уроци и представяне на дигитални проекти. Проведен иновативен урок на тема 

„Световна седмица на парите“ с участието на Диана Димитрова – управител на ДСК и 

двама родители – икономисти на ученици от 8 клас. Урок по химия и ООС, свързан с 

демонстрация на лабораторни упражнения и опити с участието на родители на ученици 

от 9 клас. Ученическо състезание между ученици от 8 и 9 клас, посветено на 

философията с гост Маргарита Николова – педагогически съветник на ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“, родител на деветокласник. Урок-състезание по БЕЛ с участието на работни 

екипи ученици от 8, 9, 10 и 11 клас в присъстивето на Йордан Калчев – родител и 

председател на Обществения съвет към ПГТЛП. Участие на родители, представители 

на обществения съвет/училищното настоятелство и бизнес партньори при откриване на 

СТЕМ центъра и на Празника на ПГТЛП под надслов „Знание и опит“. Участие на 

родители и в колопохода и състезанията, свързани с Европейския ден на спорта. 

2) сътрудничим активно с обществения съвет, училищното настоятелство и 

ученическия парламент. 

В ПГТЛП работи активно обществен съвет и ученически парламент, който включва 

председателите на ученическите съвети на всички класове. Общественият съвет към 

ПГТЛП даде становище по: Съгласуване на училищния учебен план, Създаване и 

съгласуване на етичен кодекс на училищната общност, Предложение за държавен план 

– прием на ученици в VIII клас, Разпределение на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, Съгласуване на номинациите за награди на ученици, класирани 

на състезания, конкурси, олимпиади и научни конференции на регионално и 

национално ниво, Кандидатстване с проекти по национални програми. Граждански 

контрол е осъществен чрез провеждане на „Отворени врати“, с цел привличане на 

родители и представители на обществения съвет/училищното настоятелство и бизнес 

партньорите за посещение на уроци, проекти, организирани мероприятия и състезания. 
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Ученическият парламент инициира и проведе следните мероприятия: Благотворителен 

коледен и мартенски базар, Ден на розовата фланелка,  „Освобождението на България“ 

– отбелязване на националния празник и участие в мероприятия, организирани от 

община Попово, Участие в общинския преглед на училищното любителско творчество 

– получени 3 първи места в категория песен, театрално изкуство и мажоретен състав, 

Ученическо самоуправление, „Ден на Европа“, „Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост“, участие в организираните мероприятия от община 

Попово. 

 

7. Приоритет РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ: 

1) утвърждаване на ПГТЛП като модерен образователен център чрез разработване 

на проекти по Националните програми на МОН – спечелихме и реализирахме 

проект „Център за дигитални създатели ETech&Art“ по НП „Изграждане на 

училищна STEM среда“; 

2) реализирахме проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Библиотеките като образователна среда“; 

3) реализирахме мобилности по НП „Иновации в действие“ между Професионална 

гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово – държавно иновативно 

училище, Професионална гимназия по транспорт, гр. Бургас – държавно 

иновативно училище, Професионална гимназия по техника и технологии 

„Христо Ботев“, гр. Смолян – държавно неиновативно училище и Технологична 

професионална гимназия „Мария Кюри“, гр. Перник – държавно неиновативно 

училище; 

4) реализирахме проект „Да бъдеш успешен IT специалист“ с акроним „ITech_Pro“ 

№ 2019-1-BG01-KA102-061339, финансиран по програма Еразъм+, КД1 

„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и 

обучение“, в Сарагоса, Испания.  

5) реализирахме проект „Духът на Испания през призмата на България – багри, 

мода, традиции“ № 2020-1-BG01-KA102-078195, финансиран по програма 

Еразъм+, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално 

образование и обучение“; 

6) разработихме и спечелихме проект „Дигитални компетенции за по-добро 

бъдеще“ № 2022-1-BG01-KA122-VET-000075003, финансиран по програма 

Еразъм+, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално 

образование и обучение“, в Сарагоса, Испания; 

7) участваме в проект „Роботика и сензорни системи“ и сме включени в „Списъка 

на иновативните училища в Република България“ за учебната 2022/2023 г., 

приет с Решение № 601 от 17.08.2022 г. на МС, ПГТЛП е иновативна 

професионална гимназия от учебната 2019/2020 г. 
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8. Приоритет ПОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА 

КВАЛИФИКАЦИОННА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ: 

1) изработихме и утвърдихме цялостна концепция за провеждане на 

образователния процес – учебен план и програми, етичен кодекс, методически 

обединения и комисии, план-прием; 

2) участие в тематични курсове и обучения, организирани на ниво училище по 

теми, предложени от учителите – реализирахме извънинституционална 

квалификация чрез провеждане на обучения на тема: „Обърната класна стая“ и 

„Използване на дигитални ресурси в учебния процес“ (2 кредита), проведени от 

проф. Румяна Папанчева; 

3) осъществени участия в курсове и семинари, организирани от МОН, РУО – 

Търговище и центровете за повишаване на квалификацията на учителите; 

4) извършени са обучения на ETech&Art екипа по НП „Изграждане на училищна 

STEM среда“; 

5) осигурена и организирана е квалификацията на всички педагогически 

специалисти чрез участие в различни квалификационни курсове. 

 

9. Приоритет СОЦИАЛНО–БИТОВА И ФИНАНСОВО–СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ: 

1) през февруари – април 2022 г. се извърши ремонт с предмет: „Ремонт на пет 

учебни работилници на Професионална гимназия по техника и лека 

промишленост, град Попово“ от инвестиционната програма на МОН за 2021 г. 

на стойност 309 355.26 лв. с ДДС; 

2) през август 2022 г. е ремонтиран и модерно обзаведен нов кабинет по БЕЛ. 

 

 

 

 

 

КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА 

ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО 

 


