
 

 

Ключът към успеха -  

една идея  

реализирана днес. 

 
 

 
 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 
5200 гр. Павликени 

бул. „Руски“ 46 
тел. 0610/5-20-03 

E-mail: pgat_pavlikeni@abv.bg 
www.pgat.bg 

П 
остигнати резултати:  
организиране  по нов  и 
усъвършенстван начин  на 
управлението, обучението и 

учебната среда чрез разработване по нов 
начин  на учебно съдържание и учебни 

програми.  
обучен екип от педагогически специалисти, 

обучаващи с иновативни методи ученици; 
мотивирана родителската общност, способна 
да подкрепя материално и финансово 

образователната дейност; 
Подобряване на  качеството на 
образованието чрез изграждане на  
допълнителни умения у учениците  за 
позитивна култура на общуване, 

презентиране и анализ; 
интегриране на учениците със СОП; 
подкрепа на талантливите деца. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНОВАТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА 

ГИМНАЗИЯ  

ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ  

"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"  

ПАВЛИКЕНИ 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  

„ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 

„КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА” 

 

 

Мото на проекта: 

"Дори и една идея да изглежда 

неприложима, няма да се 

откажем. Някой ден именно тя 

може да се окаже ключът към 

успеха“ 



М 
исия на училището: 
Осигуряване на образование, 
насочено към провокиране на 
мисленето и 

самостоятелността, формиране на 
практически умения в реална работна среда и 

условия за развитие на личността. 
 
 

 

Ц 
ел на иновациите: всички ученици да 
бъдат активни и въвлечени в 
учебния процес постоянно, за да се 
повиши мотивацията им, да се 

развият техните умения за анализ, 
презентиране, позитивно общуване, работа в 
екип и да се подготвят за успешната си 
реализация на пазара на труда във 

високотехнологичното общество. 
 
 

О сновните сфери на дейност: 
Използване на нови методи на 
преподаване  -  полисензорни 
техники и технологии при ученици 

със СОП.  
Организиране по нов и усъвършенстван начин 
на обучението и образователната среда – 
дуално обучение /училище и бизнес ръка за 

ръка/. 
Разработване по нов начин на учебно 
съдържание  и учебни програми  чрез 
интердисциплинарни подходи и интеграция на 
учебни предмети по професионална подготовка 
–„Трактори и автомобили” със „Земеделска 
техника”, „Агроекология” с „Растителна 
защита”, изучаване на испански заедно с 

английски език. 
 

 

 
 

О 
чаквани резултати от 
обучението в Иновативна ПГАТ 

„Цанко Церковски“: 
Учениците да подобрят 

образователните си резултати и  повишат 
критичното си мислене и творчество чрез 
иновативни образователни процеси, методи 
на преподаване, училищно лидерство и учебни 

стратегии. 
 


