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Заедно в час



Предизвикателството, 
пред което сме изправени



Учениците в България:

47% не разбират смисъла 
на прочетен текст

15 800 са напуснали училище 
преждевременно през 2019/2020

20% са първокласниците с различен 
майчин език от български

Източници: OECD (2019): PISA 2018 Results, НСИ (2020), 
изказване на зам.-министър на образованието през 2018 г.



Учителите в България:

12.4% са учителите под 34 години в 
българските училища

28.7% от директорите никога не са 
участвали в обучение по 
образователен мениджмънт

50% от дипломираните педагози не 
започват работа в училище и 
образованието

Източници: OECD TALIS 2018, НСИ (2020), 
Анализ на рейтинговата система на висшите училища (2018).

над



Изгубен потенциал 
за икономиката, обществото и 
всички нас!



Визия
за образованието в България

Всяко дете в страната да има 
достъп до качествено 
образование и възможност да 
реализира пълния си 
потенциал.

Развиваме нови учители, 
подкрепяме училищни екипи 
и изграждаме партньорства за 
въвеждането на добри практики 
в образователната система. 

Мисия



Няколко 
твърдения...



програма

програма

Работа за цялостно развитие 
на училищно ниво

Нови учители – там където 
има нужда от тях

Финансиране на училищни 
проекти, развиващи уменията на 
учениците в България.

Застъпничество за политики в сферата 
на образованието, разпространение на 
добри практики, общностно развитие
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Какво правим?

програма



Обхват 2010-2021

2011 2021

21 учители 10 000 + учители*

13 училища партньори 120 + училища партньори

1 
програма

3 програми и международни проекти 
и много партньорства

*Включва участници в двете програми и други достигнати учители през събития, обучения, информационни канали



Обхват 2020-2022

Програма

Програма

Стратегически партньорства 
и други проекти

155
участници

80
училища 
партньори

395
възпитаници

6500
ученици

407
участници 
(от училищни 
екипи)

19
области

47
училища 
партньори

700+
обучени 
учители, 
директори и 
експерти

2
конференции

10+
становища по 
обр. политики



Програма Нови хора в образователната система,
Там, където са най-необходими

1. Привличане и 
подбор

2. Професионално и 
лидерско развитие

3. Кариерен път в 
образованието

привличаме и подбираме
най-добрите 
професионалисти и 
завършващи студенти

2 години като учители 
в най-нуждаещите се 
общности

обучаваме, подкрепяме и 
развиваме участниците 
в програмата

подкрепяме възпитаниците, 
които продължават да 
допринасят дългосрочно
за подобряване на 
образованието



Миглена Христова
и

Марийка Стоянова



За повече информация и 
допълнителни въпроси:

Виолена Брождина
v.brozhdina@zaednovchas.bg

Калин Баев
k.baev@zaednovchas.bg

Благодарим за 
отделеното време!


