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ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ТРАЯН ТРАЯНОВ

Хората са ключът

П

Траян Траянов,
програмен директор на
фондация „Заедно в час“
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редставете си как би изглеждала образователната система,
ако ги нямаше всички предразсъдъци, които ни пречат да видим потенциала във всеки един
ученик? Без значение къде е роден. Без значение от етноса му. Без значение какви са възможностите на родителите му, дали самите те са имали шанса да се образоват. Без
значение дали говори на български вкъщи
или не. Без значение дали някой би определил
образователните му потребности като
„специални“ или „нормални“ от висотата на
привилегированата си позиция да слага етикети.
В какви личности биха се превърнали
всички деца, ако повярваме истински, че те
могат да са успешни и да постигат забележителни резултати в която и да е сфера?
И им дадем пълната си подкрепа – още от
ранното образование до завършването на
гимназия?
Това е предизвикателството, което вече осма година поставяме пред всеки нов
випуск в програмата на „Заедно в час“ за
професионално и лидерско развитие: да работят с разбирането, че всичко зависи от
тях. Че всичко, което пречи на децата да
напредват и да се развиват – в клас, в училище, в общността, – е проблем, който
трябва да ги занимава като учители и като
граждани. И че най-добрият начин да допринесат за по-добро образование в България
е да развиват постоянно уменията си, да
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разширяват кръгозора на учениците си и
да градят мостове към общи усилия с други съмишленици.
Развитието на всички участници в програмата, многото добри примери за успешни
партньорства, постиженията и обратната
връзка на учениците и родителите ни показват какво наистина е възможно, когато
сменим лещата, през която гледаме на ученето и преподаването. И все по-силно се
убеждаваме, че когато искаме да постигнем
устойчива промяна, първо трябва да започнем от хората, които превръщат идеите в
реалност. Хората са ключът.
В образованието сякаш рядко говорим за
хората. Повече говорим за пари, за учебници, дори за таблети и дограми. Колкото и
много от тях да имаме обаче, ако в училищата и всички институции по веригата няма достатъчно способни и мотивирани хора, които постоянно се развиват и търсят
най-доброто за учениците, успехът като
система и общество ще ни убягва.
Искаме да бъдем общество от граждани,
които не спират да се учат, сами чертаят
пътя си и не чакат друг да подобри средата около тях? Тогава самата образователна система трябва да бъде място, където
повече такива учещи, действащи и отдадени хора избират да вложат потенциала си.
Това е и основната задача на „Заедно в
час“ – все повече силно мотивирани и способни хора да обединяват усилията си и да
работят дългосрочно за положителни промени и достъп до качествено образование
за всяко дете. Затова търсим и подбираме
внимателно участниците в нашата програма, обучаваме ги да бъдат успешни учители на своите ученици, подкрепяме ги в
предизвикателствата и в търсенето на

решения на проблемите; насърчаваме ги да
мислят как да вдъхновяват още съмишленици и да продължат да бъдат истински
двигатели на промяната на различни нива.
Знаем, че нямаме всички верни отговори, но знаем и че не сме сами в своята мисия
и има от кого да учим и да получаваме подкрепа. Обменяме опит и споделяме ресурси
с партньорски програми от семейството
на Фондация „Америка за България“, по чиято инициатива и с чиято щедра подкрепа
съществува „Заедно в час“. Работим съвместно по различни стратегически проекти с Министерството на образованието и
науката, общини, синдикати и експерти от
български и чуждестранни университети и
изследователски организации. Учим се съвместно с всички организации в глобалната
мрежа на Teach For All. Черпим от опита на
организации като Reach for Change, които
споделят експертизата си в развитието
на социални предприемачи и в общността
на „Заедно в час“. Ползваме се от опита на
много утвърдени бизнес лидери, които подкрепят усилията ни.
В годишния доклад за дейността на „Заедно в час“ сме се постарали да съберем
част от значимите примери и доказателства, че именно хората са в основата на
всяка успешна история. От силния интерес
към програмата и привличането на близо
2000 кандидати през всяка от последните
три години до дългосрочната ангажираност в сферата на образованието на почти 80% от възпитаниците ни (вече 262
души). От реализирането на успешни партньорства и ключови проекти за системно
въздействие в България и Европа до споделянето на опит, иновации и добри практики
с още по-широк кръг от хора в системата.

„ИСКАМЕ ДА
БЪДЕМ ОБЩЕСТВО
ОТ ГРАЖДАНИ,
КОИТО НЕ СПИРАТ
ДА СЕ УЧАТ, САМИ
ЧЕРТАЯТ ПЪТЯ СИ И
НЕ ЧАКАТ ДРУГ ДА
ПОДОБРИ СРЕДАТА
ОКОЛО ТЯХ?
ТОГАВА САМАТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
СИСТЕМА ТРЯБВА
ДА БЪДЕ МЯСТО,
КЪДЕТО ПОВЕЧЕ
ТАКИВА УЧЕЩИ,
ДЕЙСТВАЩИ И
ОТДАДЕНИ ХОРА
ИЗБИРАТ ДА ВЛОЖАТ
ПОТЕНЦИАЛА СИ.“
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МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

За успеха на всяко дете

Ф

ондация „Заедно в час“ е създадена през 2010 г. по инициатива и с щедрата финансова
подкрепа на фондация „Америка за България“. Мисията
на организацията е да открива, обучава и
развива способни и мотивирани професионалисти, които допринасят дългосрочно за
положителна промяна на образованието в
България. Организацията работи за осигу-

НАШАТА
ВИЗИЯ
за образованието в България
е всяко дете в
страната да има
достъп до качествено образование - независимо от това
къде живее, кое
училище посещава и какви са финансовите възможности на
родителите му.
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ряването на равен достъп до качествено
образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия
му произход и социално-икономическото
положение на родителите.
В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на „Заедно в час“
участниците получават подкрепа да работят като учители на ученици от уязви-

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС 2017/2018

В „ЗАЕДНО В ЧАС“
ВЯРВАМЕ, ЧЕ:
всяко дете има потенциал да постига успех;

ми общности. През това време те имат
възможност да се запознаят директно с
предизвикателствата и начините за подобрение в системата. След това продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в
различни професионални сфери. Сред тях
са ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество,
публични политики и др. Организация-

та изгражда силна общност от настоящи
участници, възпитаници на програмата и
ключови партньори от всички сектори, за
да подпомогне дългосрочно достъпа до качествено образование на всяко българско
дете.
„Заедно в час“ е част от международната мрежа Teach For All, чийто подход успешно се прилага в близо 50 други държави на
шест континента.

хората, ангажирани активно и
дългосрочно с подобряването на образователната система, са нейният
най-ценен ресурс;
ролята на училищното образование е да осигурява
качествена подготовка на всички
ученици за успешна
реализация в ХХІ век;
добре подготвените и постоянно
подкрепяни учители са най-важният
фактор за успеха
на едно дете в училище;
всеки от нас носи отговорност за
това децата в България да получават
качествено образование;

МИСИЯТА

на „Заедно в час“ е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

истинската положителна промяна ще дойде с обединени усилия на
хора и институции, конкретни цели, прозрачност и
проследяемост на
инвестираните ресурси.
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ФОКУС ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

Водим се от убеждението, че всяко дете има правото и способността да
постигне успех. Работим за постигането на дългосрочни, устойчиви резултати и взимаме решения, които целят възможно най-голямо въздействие.
Стараем се да намерим баланс между ефективното постигане на краткосрочни резултати и осъществяването на дългосрочно въздействие. Когато е възможно, използваме данни, за да измерваме ефективността си и да
насочваме действията си. Справяме се с трудностите и адаптираме подхода си, когато не успяваме да постигнем целите си в срок.

ПОСТОЯННО
УЧЕНЕ

Стараем се постоянно да развиваме и да
подобряваме себе си
и своята общност,
като се възползваме
от всяка възможност
за това и помагаме на
всички наши колеги,
съмишленици и партньори.

В какво вярваме
ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИТЕ СИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОБЩНОСТТА НА
„ЗАЕДНО В ЧАС“ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ШЕСТ ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ.
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УВАЖЕНИЕ И СКРОМНОСТ

Проявяваме уважение към всички хора – независимо от тяхната среда и
възраст, убеждения и опит. Не правим бързи заключения за хората и вярваме в потенциала им за високи постижения. Отворени и любопитни сме за
различните гледни точки.

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Работим за създаване на дългосрочни и смислени партньорства с всички участници в образователната система.
Помагаме си, за да постигнем общите си цели. В съвместната си работа сме добронамерени и честни, отворени за обратна връзка и подкрепящи. Проявяваме нужното търпение, за
да разберем гледната точка на другите и да адаптираме комуникацията и действията си, така че да постигнем ефективно
сътрудничество и да реализираме общите си цели.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Винаги действаме като посланици на мисията и организацията ни.
Проявяваме постоянство – дори и в най-трудните и напрегнати моменти запазваме самообладание и професионално държание.
Спазваме договорените крайни
срокове и работим ефективно.
Винаги използваме подходящ език
и тон в общуването.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ

Посрещаме предизвикателствата с готовност и енергия. Намираме смели и иновативни решения на проблемите, без да жертваме
професионализма и фокуса върху дългосрочните резултати. Отворени сме за нови идеи
и преживявания, работим извън зоната си на
комфорт, изпробваме нови решения, за да
осъществим мисията си.
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Защо съществува Заедно в час
ПРОБЛЕМЪТ, КОЙТО РЕШАВАМЕ
В „Заедно в час“ вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал
за положителна промяна в образованието и път към решението на всички тези предизвикателства. Затова
търсим, обучаваме и развиваме уменията на хората, които искат да допринесат за качествено образование за
всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество.

Напуснали
преждевременно училище
УЧЕБНА ГОДИНА

2012/2013

17 571

2013/2014

17 794

2014/2015

21 146

2015/2016

21 170

2016/2017

20 092

КАЧЕСТВОТО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО
Е ЕДИН ОТ
НАЙ-ВАЖНИТЕ
ФАКТОРИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО
НА ТРАЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ И АКТИВНО
ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО.
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БРОЙ УЧЕНИЦИ

В медийното пространство често се появяват новини за български ученици, които
печелят златни медали от международни олимпиади, гимназисти са приети в едни от
най-елитните университети по света или млади българи, които създават иновативни
компании и правят научни открития.
Означава ли това, че България предлага добро образование на всички деца?
Според много международни изследвания и анализи реалността е друга.
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7% от българските деветокласници дос-

ОГРОМНА ЧАСТ ОТ
БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИЦИ
НЯМАТ АНАЛИТИЧНИ УМЕНИЯ

тигат най-високите нива по един от трите предмета – при средно за страните от
ОИСР 15%

41.5%

са функционално неграмотните
български ученици по четивна грамотност,
което означава, че не разбират смисъла на
това, което четат. По математика този
дял е
и показва невъзможност за прилагане на елементарни математически познания в житейска ситуация. Функционално
неграмотните по природни науки са
- те не могат да обяснят или аргументират реални явления.

42%

38%

Източници: OECD (2016): PISA 2015 Results (Volume I) / Национален статистически институт 2018 / Рейтингова
система на висшите училища в България 2018 / Европейска комисия

30%

от българските деветокласници не
достигат основното ниво за тази възрастова група и по трите предмета, измерени
в PISA – четивна грамотност, математика и природни науки, при средно за страните от Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (OECD) 13%.

ЛИПСВАТ ДОБРЕ
ПОДГОТВЕНИ И МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ

10.7% са учителите под 35-годишна възраст в общообразователните училища
през 2017/2018 г.

4.83 е средният успех от дипломата за
средно образование на студентите в направление „Педагогика“. За сравнение – този на студентите в направление „Обществени комуникации“ е 5.02.

55% от завършилите педагогика през последните пет години се реализират като
преподаватели. Този дял при завършилите педагогика на обучението по конкретен
предмет е едва 24%.

16%
от разликите в резултатите на българските деветокласници се обясняват с фактори, свързани
със социално-икономическия им статус – при
средно за страните от
OECD 13%.

13.6%
КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО СЕ ОТРАЗЯВА
НА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ИКОНОМИКАТА
ВСЕКИ

пети

младеж в България
нито учи, нито работи, а делът на неактивните младежи от населението
в групата 15–24 г. е
един от най-високите в Европейския
съюз.

БЛИЗО

40%

от фирмите производители в България
посочват, че липсата на работна ръка
възпрепятства растежа на бизнеса им –
според изследване на
Colliers International.

Италия

19.9

България

18.2

Румъния
Дания

17.4
5.8

Люксембург 5.4
Холандия 4.6
Средно за ЕС

11.4

Младежи, които нито
учат, нито работят
(% от населението на
възраст 15–24 г.)

е делът на българските
ученици, които постигат високи резултати
въпреки тежкото си социално-икономическо положение. Това означава,
че училището не успява да помогне на децата
да надскочат ограниченията на средата, в която са родени. Средно за
всички държави от Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (OECD), участвали в международното
изследване PISA 2015, този дял е близо 30%.
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Как работим
СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЛИДЕРСКО РАЗВИТИЕ НА „ЗАЕДНО В ЧАС“

ПРИВЛИЧАНЕ
И ПОДБОР НА
МОТИВИРАНИ
И СПОСОБНИ
ЗАВЪРШВАЩИ
СТУДЕНТИ И
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
С ОПИТ ОТ
РАЗЛИЧНИ
СФЕРИ

ДЪЛГОСРОЧНА
РАБОТА ЗА
ПО-ДОБРО
ОБРАЗОВАНИЕ
В БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО
И ЛИДЕРСКО
РАЗВИТИЕ

ПРИВЛИЧАНЕ
И ПОДБОР

ПРЕДВАРИТЕЛНО
ОБУЧЕНИЕ
Предварителен
институт

Летен
институт
и Лятна
академия

ПРЕПОДАВАНЕ В
УЧИЛИЩЕ ЗА ДВЕ ГОДИНИ
Надграждащи
обучения

Кариерно
ориентиране и
възможности за
подкрепа според
плановете за
бъдещо професионално
развитие

ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПОДКРЕПА ОТ ОПИТЕН ПРОФЕСИОНАЛИСТ

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Специализирани
обучения и
професионално
развитие
Възможности
за подкрепа
в конкретни
кариерни пътеки

Професионални
общности

УЧАСТИЕ В ОБЩНОСТ ОТ СЪМИШЛЕНИЦИ С ОБЩА ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
ДОСТЪП ДО МРЕЖА ОТ КОНТАКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ДОСТЪП ДО РЕСУРСИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА TEACH FOR ALL
12

В „ЗАЕДНО В ЧАС“ ВЯРВАМЕ,
ЧЕ ХОРАТА СА НАЙ-ЦЕННИЯТ
РЕСУРС, КОЙТО МОЖЕ ДА
ДОПРИНЕСЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНА
ПРОМЯНА В СРЕДАТА НИ НА
ЖИВОТ И ЗА ТОВА ВСЯКО
ДЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПОЛУЧИ
КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, ЗА
ДА РЕАЛИЗИРА ПОТЕНЦИАЛА СИ.
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Как се става участник
в програмата
ПРИВЛИЧАНЕ И ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

ЛИЦА НА
КАМПАНИЯТА
ЗА НАБИРАНЕ НА
НОВИ УЧАСТНИЦИ
ПРЕЗ 2017/2018 Г. СА
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ
НА ПРОГРАМАТА
ИГЛИКА АТАНАСОВА
И АЛЕКСАНДЪР
ИВАНОВ

Таблица 1:

Кандидатствали и
одобрени участници
за програмата на
„Заедно в час“ през
последната година
14

2017

2250

119

66

5%

ГОДИНА

КАНДИДАТСТВАЛИ

ОДОБРЕНИ

ПРИЕЛИ

СЕЛЕКТИВНОСТ
НА ПРОГРАМАТА

2018

1873

122

68

6%

Подборът в „Заедно в час“ е взискателен процес, чиято цел е да избере кандидати с тези умения, знания, нагласи и мотивация, които да им помогнат да се справят с предизвикателната задача да бъдат учители в програмата и двигатели на промяната в своите общности и в образованието. Бъдещите участници преминават през три кръга на оценяване
– онлайн формуляр, интервю и тест за аналитично мислене, и център за оценяване.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС 2017/2018
Диаграма 1:

Критерии за подбор на участници по програмата „Заедно в час“:

Демонстрира, че активно се стреми
да развие потенциала си, търси и
интегрира обратна връзка.

Прави смислен анализ на
комплексни проблеми,
умее да анализира данни
и на базата им да гради
хипотези.

Изслушва събеседника, вниква в неговата
гледна точка и винаги се отнася с
уважение към чуждото мнение.

Постоянно
учене

Комуникативни
умения

Уважение,
скромност и
толерантност

Аналитични
умения

Уважава различията, отнася
се непредубедено и със
загриженост към житейските
обстоятелства и гледната
точка на други общности.

КОМПЕТЕНЦИИ

Адаптира се и работи
успешно в непозната и
предизвикателна среда.

Умения за
работа в
предизвикателна
среда

Умее да приоритизира и планира
ефективнои целенасочено.

Организираност
и планиране

Мотивация

Лидерство
и влияние

Готов е да работи дългосрочно
за постигане на каузата за
равен достъп до качествено
образование на всяко дете.

Поема инициатива и отговорност
за своите действия.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Центърът за оценяване се провежда в рамките на един цял ден в офиса на „Заедно в час“. Целта му е да даде възможност на кандидатите да се запознаят отблизо с организацията, да демонстрират на живо своите умения и компетенции, както и да осъществят контакт с други успешни кандидати.
По време на оценяването те участват в групови и индивидуални занимания: изнасяне на примерен урок, устна презентация, ролева игра, второ интервю и др.
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Какво включва програмата
КАК „ЗАЕДНО В ЧАС“ ПОДКРЕПЯ УЧАСТНИЦИТЕ В СВОЯТА ПРОГРАМА
В „Заедно в час“ вярваме, че хората са най-ценният ресурс, който може да допринесе за положителна промяна в средата ни на живот и за това всяко дете в България да получи качествено образование, за да реализира потенциала си. Затова предлагаме програма за професионално и лидерско развитие, която да помогне на мотивирани завършващи студенти
и на професионалисти с опит от различни сфери да разширят разбирането си за образованието в България и да натрупат знания и умения за работа в посока подобряване на качеството му.

В рамките на
Летния институт участниците в програмата се учат да
изграждат визия
за успех на учениците, полагат
цели, съставят и
провеждат оценявания, планират уроци, управляват класната
стая, прилагат
конкретни методи на обучение, работят с
училищната документация и
държавните образователни
стандарти и др.
16
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Предварително обучение
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Успешно преминалите процеса на подбор
участници в програмата за професионално и лидерско развитие на „Заедно в час“
започват обучението си в Предварителен
институт. Той има за цел да запознае участниците в детайли с проблема за неравния
достъп до качествено образование в България и неговите възможни решения. Участниците наблюдават часове на действащи
учители в различни училища, посещават работилници и семинари, работят по казуси от
образователната сфера и четат препоръчана литература и обучителни материали.
ЛЕТЕН ИНСТИТУТ
Интензивният 7-седмичен Летен институт на „Заедно в час“ е основата на подготовката на участниците за работата
им като учители през следващите две години. В рамките му участниците се учат да
изграждат визия за успех на учениците, полагат цели, съставят и провеждат оценявания,
планират уроци, управляват класната стая,
прилагат конкретни методи на обучение, работят с училищната документация и държавните образователни стандарти и др.
Участниците в програмата на „Заедно в
час“ се обучават и по международния модел
„Преподавай като лидер“. Той е адаптиран
за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът съдържа принципи на работа, с които учители от различни
държави са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си. Основните принци-

пи на модела „Преподавай като лидер“ са:
• поставяне на високи, измерими и разбираеми цели за учениците;
• планиране на преподаването, така че да е
фокусирано върху крайната цел за успеха на
учениците и върху най-ефективните начини за постигането;
• мотивиране на учениците и техните родители за постигане на високите цели;
• ефективно изпълнение на плана и адаптиране при необходимост;
• анализ на данните за резултатите на учениците и адаптиране на подхода спрямо него;
• упорита работа и вяра в потенциала на
учителите и учениците.
ЛЯТНА АКАДЕМИЯ
Три седмици от Летния институт са посветени на практическа подготовка в ежегодната Лятна академия за ученици от I до
XII клас, която се провежда в две училища
в София. Участниците в програмата планират уроци, водят учебни часове и анализират резултатите на учениците, а екип от
координатори – опитни професионалисти
в образованието, наблюдават, дават обратна връзка и насоки за подобрение.
КВАЛИФИКАЦИЯ
Едновременно с обучението в Летния институт участниците, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се
осъществява в университети – партньори на „Заедно в час“, които имат правото
да присъждат професионалната квалификация „учител“.

УЧАСТНИЦИТЕ В
ПРОГРАМАТА, КОИТО
НЯМАТ УЧИТЕЛСКА
ПРАВОСПОСОБНОСТ,
ПРЕМИНАВАТ ПРЕЗ
КВАЛИФИКАЦИЯ В
ПАРТНЬОРСКИТЕ НИ
УНИВЕРСИТЕТИ - ПУ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И ВТУ „СВ. СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЙ“.
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Преподване в училище
ПРЕПОДАВАНЕТО
РАЗВИВА УМЕНИЯ,
ПОЛЕЗНИ И
В БЪДЕЩАТА
КАРИЕРНА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ
- ПРЕЦЕНКА
И ВЗЕМАНЕ
НА РЕШЕНИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА
ХОРА, КРЕАТИВНОСТ,
КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ
И КОМПЛЕКСНО
РЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИ.

В
Петя Иванова,
възпитаник на
програмата и
начален учител в
156 ОУ "Васил Левски",
кв. Кремиковци
18

секи участник в програмата на „Заедно в час“ се ангажира с преподаване като учител за период от две години. Всекидневната работа с ученици,
родители, колеги учители и директори и
представители на местните общности
е най-добрият начин за опознаване в детайли на характеристиките на образованието в България. Само така участниците в програмата могат да стигнат и до
най-ефективните решения за неговата
положителна промяна. Освен това пре-

подаването развива и редица умения, които ще са полезни на участниците в бъдещото им кариерно развитие – независимо
дали е в сферата на училищната работа,
или не. Сред тези умения са определените от Световния икономически форум като ключови за успешната реализация през
XXI век – преценка и вземане на решения,
емоционална интелигентност, координация с останалите, управление на хора, креативност, критично мислене и комплексно
решаване на проблеми.
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В УЧИЛИЩЕ
Учителите от програмата на „Заедно в
час“ залагат на индивидуалния подход към
учениците, вярват в потенциала на всяко дете и работят усилено, за да му помогнат да го открие и развие. Наблягат силно
върху мотивацията за учене и помагат да
учениците да повярват в себе си. Търсят
разнообразни форми на обучение и допълнителни възможности за децата, включително канят външни гости в часовете, за
да разширяват кръгозора на учениците си.
Учителите взаимодействат постоянно и
със семействата на децата, като ги въвличат в училищния живот и ги стимулират
да подкрепят децата си в ученето. Важна
част от работата на участниците в програмата е и сътрудничеството с представители на местната общност, които са
важен партньор в името на по-добро образование за децата.
РАБОТА С МЕНТОР
По време на преподаването в училище всеки участник в програмата на „Заедно в час“
работи с координатор от екипа на организацията, който има опит като учител и го

подкрепя през двете години. Координаторът посещава учебни часове, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки,
за да може преподавателят да подобрява своята работа. Помага на участника да
идентифицира положителните промени в
класната стая и областите за подобрение,
оказва помощ при изработване на учебни
планове и годишни разпределения. Подкрепя учителя и за бъдещото му кариерно развитие, като му помага да определи професионалните си интереси и възможности за
надграждащи обучения и квалификации.
ПРОЕКТ И НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ
В рамките на програмата участниците работят по собствен проект на ниво училище и/или местна общност. Така те получават възможност за извънучебна дейност с
учениците, за развиване на допълнителни
умения като планиране и организиране и за
изграждане на контакти с външни партньори
за съвместна работа в образованието.
По време на учебните години участниците в програмата имат и регулярни допълнителни обучения според своите нужди в
работата си като учители.

ПРЕЗ ДВЕТЕ ГОДИНИ
УЧАСТНИЦИТЕ
В ПРОГРАМАТА
ИМАТ И РЕГУЛЯРНИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ОБУЧЕНИЯ СПОРЕД
СВОИТЕ НУЖДИ
КАТО УЧИТЕЛИ И
ДЪЛГОСРОЧНОТО СИ
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ.
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Първи ред от ляво:
Йордан Ходжев (учител в пространство
за учене „Пътеки“),
Велизар Стефанов
(специалист „Възпитаници и лидерско развитие“ в „Заедно в час“),
Екатерина Граменова
(изпълнителен директор Академия „НИКЕ“),
Петър Кънчев
(старши анализатор
Национален център за
безопасен интернет),
Евгений Димитров
(специалист обучение
и развитие в Център
за приобщаващо образование),
Втори ред от ляво:
Екатерина Янкова
(ръководител
„Обучени и подкрепа“ в „Заедно в час“),
Кристина Николова
(специалист обучения
в Академия „НИКЕ“),
Веселина Качакова
(асистент в Институт за изследване
на обществата и
знанието на БАН).
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Кариерно развитие
Гарантирането на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България е дългосрочна цел, която може да бъде постигната само с общи усилия на много ангажирани с нея
хора. Именно затова „Заедно в час“ продължава да подкрепя участниците в програмата на
организацията и след приключване на двете години преподаване в училище.
Участниците в програмата се развиват в различни професионални области, но нашият
стремеж е всеки да допринася от позицията на своя опит и работно място за по-добро
образование в страната.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС 2017/2018

Заедно в училище
НАШИТЕ УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ

З

аедно в час“ работи с общински и
държавни (специализирани и неспециализирани) училища, в които
учениците срещат затруднения с
усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати
на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане
от образователната система. В същото
време това са училища, в които ръководството посреща тези предизвикателства
с готовност и въпреки трудностите търси

нови пътища към успеха на своите ученици.
Училища, чиито екипи вярват в потенциала
на всяко дете и работят ежедневно и целенасочено, за да му помогнат да го развие.
Участниците в програмата избират къде да преподават от предварително получените и одобрени заявки от фондацията.
Всеки участник предварително се запознава подробно с профила на училището и
контекста, в който работи. Следва среща
за интервю с директора и потвърждаване
на назначението.
ОТ УЧИЛИЩАТА
ПАРТНЬОРИ:

96%

ВЯРВАТ, ЧЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
СИСТЕМА В СТРАНАТА ИМА
НУЖДА ОТ НОВИ ХОРА.

98%

СА УДОВЛЕТВОРЕНИ
ОТ УЧИТЕЛИТЕ ПО
ПРОГРАМАТА

96%

КАЗВАТ, ЧЕ УЧИТЕЛИТЕ ОТ
ПРОГРАМАТА НА „ЗАЕДНО
В ЧАС“ СЕ ВКЛЮЧВАТ
ПРОАКТИВНО В РАЗЛИЧНИ
УЧИЛИЩНИ ИНИЦИАТИВИ
С ДРУГИ КОЛЕГИ И СИ
СЪТРУДНИЧАТ УСПЕШНО
С ТЯХ.
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Според
директорите
на нашите
училища
партньори
успешният
директор е…

Един директор е успешен, когато в екипа му има успешни учители. Добро училище се прави от учители,
които са 100% ангажирани с това да бъдат ефективни. Успешният директор мотивира тези учители да предоставят на своите ученици качествено
образование, да комуникират добре с родителите и да мислят за общността, в която работят.
За да постигне това, училищният ръководител
трябва да дава личен пример за изпълнение на изискванията, които поставя на другите. Гаранция
за добра репутация е директорът да умее да съчетава организацията с ефективност, информация
и комуникация. Успешният директор има идеи и е
новатор. Не поставя ограничения върху себе си и
своите учители. Има високо развита емоционална
и социална интелигентност. Успешният директор
разпознава промени, нагласи, рискове, настроения и
се стреми да ги модифицира от отрицателни в положителни. Търси дългосрочни решения на проблемите, създава и прилага проактивни политики с ясни процедури и действия.

ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА,
97. СУ „Братя Миладинови“

Успешният учител е
мотивираният учител. Този, който е
готов да се учи и да
развива уменията си
постоянно. За съжаление, тази професия създава предпоставки да се изпада
в летаргия, защото
е доста предизвикателна. За успешния директор важи
същото с допълнението, че трябва да
провокира, подкрепя и катализира развитието на своите
учители и ученици.
Петя Георгиева,
ОУ „Неофит Рилски“,
с. Дерманци
22

За да си успешен директор, тряб-

ва на първо място да познаваш средата и общността, с която работиш. Реалната среда е различна и познаването на специфичните проблеми насочва към
изграждане на стратегия за управление и развитие на
училището.
Директорът всъщност е пръв между равни и не трябва да забравя пред какви проблеми е стоял от позицията на учител. Длъжността изисква да си добър
организатор, да си готов да вземаш решения и да си
отговорен за тях. Директорът трябва да е „слушащ“
човек, който да не налага непременно своето мнение,
а да е готов да приеме и различното, новото, креативното.
Особено важно е да се даде възможност на учителя
да разгърне творческия си потенциал, да изяви себе
си и да реализира идеите си, като бъде подпомогнат в
различни начинания. Особено важно е за младите учители да бъдат подкрепяни, защото бюрократичното
отношение и акцентът върху грешките не е начин за
стимул в работата.
ИЛКА СТОИМЕНОВА,
159. ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене

През април в училище гостуваха кандидати за учите- Според
ли от програмата на „Заедно в час“. Разговаряха с учениците, разгледаха училището, споделиха вълнения и очаквания. На техния въпрос:
„Кой за вас е успешният учител?“, четвъртокласниците отговориха: „Забавен е, никога не се отказва от нас“. Замислих се върху техните думи – успешният учител „прави ученето забавно“ и „той никога
не се отказва от нас“.
Наистина имa мнoгo cтpaтeгии, кoитo мoжe дa се изпoлзвaт ycпeшнo в клacнaтa cтaя. Нo бeз знaчeниe oт cтилa нa пpeпoдaвaнe,
нaй-eфeктивни са тези yчитeли, които знaят кaк дa дocтигнaт дo
yчeницитe cи в дългocpoчeн и пoлoжитeлeн acпeкт. Успешният учител често чува: „Ама часът свърши ли? Не усетихме кога мина!“.

директорите
на нашите
училища
партньори
успешният
учител е...

ДИАНА ГЕНОВА, ОУ „Гео Милев“ в с. Белозем
Да си учител през XXI век е предизвикателство. Да съумееш да предадеш на децата знанията, да вървиш с
тях и да ги подкрепяш, докато израстват, да бъдеш личен пример за честност, да съумееш да намериш верния път до всяко дете и всеки родител, така че да повярват в теб и да ти се доверят. Успешен учител е
този, който децата чакат с нетърпение, слушат с интерес. Оценката за успешен учител има много аспекти
и в никакъв случай не се заключва в това да е преподал успешно урока за нови знания.
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА, ОУ „ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ“, С. ХРИСТО ДАНОВО

Годината на „Заедно в час“
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Каква беше последната година
Диаграма 2:

Календар на регулярните
дейности и събития
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ЮЛИ

ОКТОМВРИ/АПРИЛ

АПРИЛ

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН
ТЪРГ НА ЗВЕЗДИТЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ 2017

ВИПУСК 2016-2018

QUIZIT

КАРИЕРЕН ДЕН

Най-голямото събитие,
което обединява бизнес
лидери и популярни лица в
подкрепа на „Заедно в час“

Един от най-влиятелните
форуми за обсъждане на
образователни политики в
България

Церемония за завършване
на първите две години в
програмата на „Заедно в час“

Благотворителна викторина
за IT специалисти в подкрепа на
„Заедно в час“

Събитие за споделяне на добри
практики и вдъхновение в
общността на „Заедно в час“

НОЕМВРИ
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Обхват на
програмата Заедно в час
УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019

1 2

МОНТАНА

2 7
ВРАЦА

4 8

3 6

ЛОВЕЧ

5 7

ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

4 7

РАЗГРАД

ПЛЕВЕН

9 33

СОФИЯ
ОБЛАСТ

11 110

СОФИЯ
ГРАД

111

2 6

ПАЗАРДЖИК

СА УЧИТЕЛИТЕ ПЪРВА И
ВТОРА ГОДИНА В ПРОГРАМАТА

11 34

ПЛОВДИВ

142

СА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА
ПРОГРАМАТА, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРЕПОДАВАТ И СЛЕД ДВЕТЕ ГОДИНИ

7 15

СТАРА
ЗАГОРА

УЧИЛИЩА – БРОЙ
Региони, в които „Заедно в час“
работи с училища партньори
Региони, в които работят възпитаници
на „Заедно в час“ партньори

УЧИТЕЛИ – БРОЙ
включително и възпитаници на програмата,
които продължават да преподават в
съответните региони
ИНФОРМАЦИЯТА Е АКТУАЛНА КЪМ 15 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
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Регионите, в които
„Заедно в час“ достига
през своите възпитаници

ПЕТЯ
ДАНЕВА

ВАРНА
Петя Данева, випуск
2014–2016, преподава две
години в Челопеч като
участник в програмата
на „Заедно в час“, а след
това се връща в родната си Варна. Там тя създава „Академия на знанието“,
занималня за деца в кв. Аспарухово. Занималнята
предлага занимания за деца, на които предстои да
влязат в училище, и за ученици, които изпитват затруднения в училище и са
в риск от отпадане. Учениците, които са от социално затруднени семейства,
също могат да кандидатстват за стипендии и да
се обучават безплатно.

РАДИНА
МАРИНЧЕВА

КРИСТИНА
ТОДОРОВА

Във Варна продължават
да работят като учители
още Дарина Дамянова, Венета Делчева и Елена Стоянова от випуск 2016–2018.

В обл. Бургас като учител
продължава да преподава
също Мария Караиванова,
възпитаник от випуск
2014–2016 г.

БУРГАС
Радина Маринчева преподава икономически дисциплини в Самоков като
участник в програмата
между 2011–2013 г. След като се връща в гр. Средец,
се присъединява към екипа
учители в Общински детски комплекс. Там тя води часове по икономика и
предприемачество на деца
на различна възраст, като
паралелно развива частен
бизнес в областта на земеделието.

РУСЕ, СЛИВЕН,
ПЕРНИК, ВИДИН
И ДОБРИЧ
Възпитаници на програмата на „Заедно в час“ продължават да работят
като учители и в други области на страната. Кристина Тодорова във Видин,
Ралица Матеева и Преслва
Георгиева в Русе, Донка Георгиева-Замфирова и Десислава Парушева в Сливен, Камен Киров в Добрич
и Спас Секалов и Антония
Гурянова в Перник.

11

СА РЕГИОНИТЕ, В КОИТО
„ЗАЕДНО В ЧАС“ РАБОТИ
С УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ ПРЕЗ 2018/2019 Г.

7

СА ДРУГИТЕ РЕГИОНИ, В
КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА РАБОТЯТ КАТО УЧИТЕЛИ ВЪЗПИТАНИЦИ НА
ПРОГРАМАТА
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„Учителят понякога
трябва да е мил, но понякога
да показва строгост“

ИСТОРИЯ ОТ
КЛАСНАТА
СТАЯ

КОНСТАНТИНА МАВЛОВА, НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ В
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ В БЕЛОЗЕМ
АВТОР: МАРТИН ДИМИТРОВ

П

оследните топли ноемврийски лъчи падат върху двора на
ОУ „Гео Милев“ в Белозем. Детски глъч и шум от игри се разнасят из вече хладния въздух, когато гласът на първокласника Ангел пронизва
пространството:
„Госпожо, Б клас не ни дават топката!“
„Идете да се разберете с тях или вземете топката на нашия клас“, усмихнато отговаря Константина Мавлова, класната на
1А клас.
Но тя е мека – съзира следващия проблем
Ангел.
„Идете при г-н Хорозов да я напомпа“, насочва го отново спокойно госпожата.
Кризата обаче далеч не е преминала. Само
след минута момчето се връща със следващия проблем: „Топката на класа е при Асен и
Георги и те не я дават, госпожооо!“
„Георги, дай я на другите, искам да си играете всички, целият клас“, казва Константина, вече по-високо, но все така спокойно.
„Ама госпожо, там има и големи момчета,
които ни взимат топката“, продължава говорителят на онеправданите първокласници Ангел.
„Ангелчо, аз съм дежурна в тази част на
училището, обърнете се към учителя от
другата страна на двора“, категорична – но
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все така умерена – остава Константина и
ме поглежда: „Трябва да могат да се справят
сами“.
Да си учител на първокласници не е лесно начинание в който и да е случай. Освен
железни нерви и търпение човек трябва
да умее да прескача от дете на дете, всяко от които има различни нужди и напредва
по различен начин спрямо класа. Освен това
учителят трябва да умее да бъде интересен за учениците, да ангажира вниманието
им и, не на последно място – да спечели уважението им.
За началния учител от програмата на
„Заедно в час“ в ОУ „Гео Милев“ в Белозем
Константина Мавлова обаче това е само
една част от предизвикателствата. Освен всичко това тя трябва да изпълнява
задачите си в изключително трудна среда
на малък град, в средищно училище, в което се обучават ученици от три села в околността и от различен етнически произход.
Тази учебна година Константина преподава на 1А клас, но миналата – и нейна първа в програмата на „Заедно в час“ – я хвърля
в дълбокото, като я прави класен ръководител на четвъртокласници. Веднага след
влизането си в класната стая тя забелязва нуждата да обръща индивидуално внимание на всеки ученик според нивото и нуждите му. Повечето деца например се справят
с учебния материал, но четири от тях срещат огромни трудности още на ниво базова грамотност. Въпреки липсата на опит
като учител тогава Константина поема
нелеката задача да помогне на тези ученици
да наваксат пропуснатото.
„Буквално направих нова пътека до махалата – ходих няколко пъти подред до къщите им, за да убеждавам семействата им да
ги пускат на училище, защото ми беше ва-

жно да ги върна в клас. Подарих им помагала
и стари мои раници. Работих с тях индивидуално и оставах след часовете само с тях.
Обръщах им специално внимание и те усетиха това“, разказва Константина. Тя моли
останалите ученици да аплодират съучениците си за всеки успех, за да може да усещат развитието си. Децата започват да се
чувстват важни и се гордеят от факта, че
госпожата ходи до махалата заради тях. Родителите пък започват да оценяват нуждата от образованието. И така постепенно
до днес, когато Константина описва факта,
че тези четири деца вече са грамотни, като най-голямата си гордост и успех. „Едната от майките – самата тя неграмотна –
дойде при мен разплакана да ми разкаже как
детето є им чело за първи път. Ето това
бе най-важното.“
Ангажирането на родителите и общността е от първостепенно значение за
учителката. Тя е в контакт с пасторите в
една от ромските махали на съседното село Шишманци, които имат силно влияние
сред паствата си и настояват децата да
посещават училище. В началото на втората си година като учител Константина изготвя график за Дни на отворените врати
в училище, като идеята е да кани родители
в клас, за да се запознават с работата и постиженията на децата си. „Искам да си откраднат нещо от моя начин на общуване с
децата, а не като се оплача от някое дете,
да разбирам, че са му се карали или са го били
у дома“, споделя Константина.
А в клас тя показва комбинация от енергичност и способност да въдворява ред.
Дава на децата разнообразни задачи и експериментира – някои упражнения са групови, други – индивидуални, а по-бързите деца
могат да отидат да помагат на съучениците

„БУКВАЛНО НАПРАВИХ
НОВА ПЪТЕКА
ДО МАХАЛАТА –
ХОДИХ НЯКОЛКО
ПЪТИ ПОДРЕД ДО
КЪЩИТЕ ИМ, ЗА
ДА УБЕЖДАВАМ
СЕМЕЙСТВАТА ИМ
ДА ГИ ПУСКАТ НА
УЧИЛИЩЕ, ЗАЩОТО
МИ БЕШЕ ВАЖНО
ДА ГИ ВЪРНА В
КЛАС.“, РАЗКАЗВА
КОНСТАНТИНА ЗА
АНГАЖИРАНЕТО
НА РОДИТЕЛИТЕ
И ОБЩНОСТТА В
ОБРАЗОВАНИЕТО
НА ДЕЦАТА.
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„КАТО ЧОВЕК,
КОЙТО Е РОДОМ ОТ
СОФИЯ, ПО ЛЮБОВ
И МЕСТОЖИТЕЛСТВО
– ОТ СТАРА ЗАГОРА
И ПО ПРИЗВАНИЕ
– В БЕЛОЗЕМ,
КОНСТАНТИНА ВЯРВА,
ЧЕ Е ВАЖНО ДЕЦАТА
ИЗВЪН СТОЛИЦАТА
ДА ИМАТ РАВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ С
ТЕЗИ ОТ ГРАДА В
ПОЛИТЕ НА ВИТОША.“
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си, които не се справят толкова добре. Въпреки това дава да стане ясно какво е „помощ“ и какво – да решиш задачите вместо
другия, както и кое от двете е позволено. „Когато се ядосваш, нещата не стават
по-лесни“, казва тя на едно от по-самомнителните деца. Дава им възможност да кажат дали са били доволни от часа и дали
искат да променят нещо следващия път.
Обяснява им за това колко е важно да се
уважават – и да уважават нея като техен
учител.
Въпреки трудната среда Константина е
категорична, че обича децата и е изключителна късметлийка, що се отнася до колегите є. „Късметлийка съм да попадна да преподавам на прекрасно място. Училището е
средищно, има смесено ромско и българско
население от три села и враждите текат
по няколко различни линии – както междуличностно, така и между села и по етнически принцип. Но като колектив не мога да
мечтая за по-добро място. Имаме подкрепящ директор и колеги, които постоянно
обменят опит и участват активно в училищни обучения“, споделя тя. Подкрепят я и
координаторите от програмата на „Заедно в час“ – Изабела Владимирова и Мария Веласкес, които „винаги са били зад мен, когато съм имала нужда“.
Важно за Константина е и да покаже на
учениците си света отвъд Белозем. Колкото и трудно понякога да става това. „Има
деца, които не са виждали нищо отвъд табелата за изход от Белозем. За да ги изкараме обаче, са нужни купища документи и разрешителни, включително от полицията“,
казва тя. Облекчаване на този режим в комбинация с малко ентусиазъм от страна на
учителите да организират ходене до музеи,
походи и театри според нея би отворило

кръгозора на децата изключително много.
Но колкото и трудности да създава преподаването в малко населено място, толкова и радости идват с него. „Общуването
с децата е някак по-лесно, защото те не са
зомбирани в телефоните си. В малкото населено място е лесно да достигнеш до важните за детето хора. Родителите по-лесно разбират за хубавите неща, които се
случват в класните стаи. Предимството е,
че можеш да направиш много, стига да искаш, но ако искаш резултати, трябва къртовски труд – като навсякъде всъщност“,
смее се тя.
Като човек, който е родом от София, по
любов и местожителство – от Стара Загора, и по призвание – в Белозем, Константина вярва, че е важно децата извън столицата да имат равни възможности с тези
от града в полите на Витоша. „Сякаш има
различни, по-ниски очаквания дори в елитните училища в сравнително голям град
като Стара Загора, където учи синът ми“,
споделя тя.
„Може да прозвучи егоистично, но е истина – аз избрах да живея в провинцията, но
това не означава, че ще позволя моето дете да има по-малки възможности от тези
на децата на сестра ми в София. Не е честно спрямо децата“, заключава тя.
Всъщност Константина е завършила Комуникационна техника и компютърни технологии, а преди да стане учител, работи
в съвсем различни професионални сфери –
техническа поддръжка на комуникационни
съоръжения и човешки ресурси. Квалифицира се за учител през програмата на „Заедно
в час“ и иновативна магистърска програма
в Пловдивския университет. Живее в Стара Загора и пътува всеки ден до Белозем.
Предишната професия е една от основ-

ните причини да се обърне към образованието като поприще. „Всичко тръгна от
моята работа като експерт „Човешки ресурси“, в която търсех хора за всякакви нива. Видях колко функционално неграмотни
възрастни хора има, такива, които не могат да разкажат какви умения имат или да
ги опишат в своята автобиография, не зна-

ят какво искат да работят и са толкова неориентирани. Това ме потресе“, споделя тя.
Но година и няколко месеца по-късно, докато разрешава поредния конфликт в двора на ОУ „Гео Милев“ в Белозем, изглежда във
вихъра си.
„На практика се чувствам щастлива. Наистина ги обичам тези деца.“

ИСТОРИЯ ОТ
КЛАСНАТА
СТАЯ

Равен шанс за успех на всеки ученик
Партньорство с Тръста за социална алтернатива

Милена Димитрова

л ов
Росен Богоми

Биляна Асеновска

П

рез учебната 2017/2018 за поредна година трима възпитаници на програмата на „Заедно в час“, които
продължават да преподават, бяха подкрепени от Тръста за социална алтернатива. Като част от проекта „Равен шанс за успех“ те получиха стипендии да реализират проекти за подкрепа на ученици, които да затвърдят и развият академичните им знания и техните умения за успех. Стипендианти на проекта
бяха Росен Богомилов (106 ОУ „Григорий Цамблак“ в София), Милена Димитрова (58 ОУ „Сергей Румянцев“ в София) и Биляна Асеновска (ОУ „Христо Ботев“ в с. Брестница).
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ИСТОРИЯ ОТ
КЛАСНАТА
СТАЯ

На едно „СЪбитие“ разстояние
ДО ПРОМЯНАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Р

азстоянието между Враца и Козлодуй е 80 км, между Лом и Враца
е близо 90 км.
Колко вероятно е ученици от
седем училища в тези населени
места и близки села да се обединят, за да
се учат един от друг, да се подкрепят взаимно и да чертаят пътищата на своя успех?
В началото на своята втора година като учители от програмата на „Заедно в
час“ в района на Северозапада Невяна Теодосиева, Ралица Матеева, Мария Веласкес,
Кристина Тодорова и Янко Морунов вече познават своите ученици. Опознали са
тяхната среда, опитвали са по различни
начини да ги подкрепят да преодоляват
предизвикателствата в училище и извън
него. Знаят и че има много какво още да се
свърши, затова мислят как да надградят
вече положените усилия. Докато обсъждат заедно плановете си за новата година, учителите откриват нещо, по което
учениците им много си приличат въпреки
географските разстояния, които ги разделят.
ЛИПСАТА НА МОТИВАЦИЯ
И ВЯРА В СЕБЕ СИ
„Много бързо бяхме забелязали липсата на
всякаква мотивация у тях, като не ставаше само въпрос за желание за учене, а за цялостен черноглед мироглед спрямо живота. Колкото и да ни се искаше да променим

отношението им, като просто си поговорим откровено с тях, не се получаваше“,
споделят учителите.
Това наблюдение провокира в тях и идеята, че за да постигнат истинско въздействие върху учениците, трябва да
развиват много по-усилено осъзнатост,
нагласи и умения за успех. Те ще им помогнат да повярват в себе си и възможността да влияят върху собствения си живот
и средата около тях. Не след дълго избират
и начина да постигнат тази цел. „СЪбитието“ обединява серия от извънучилищни събития, които да мотивират ученицитеот
различни общности и населени места да работят заедно, да се подкрепят взаимн о и
да развиват важни умения и нагласи за бъдещето си професионално и личностно ра звитие.
НА НЕУТРАЛНА ТЕРИТОРИЯ
Първото събитие, което Невяна, Мария,
Ралица, Кристина и Янко осъществяват, е
още през декември 2017 г. във врачанското
село Очиндол. В него се включват 19 ученици
на различна възраст от Враца, Козлодуй, Лом,
Хърлец, Търнава и Бутан. В организацията като помощници се присъединяват и двама от
новите участници в програмата на „Заедно
в час“ в региона – Румен Божилов и Боян Кацаров, а също и Емилиян Кадийски от първия випуск. Специален гост е старши експертът по български език и литература
от Регионално управление на образование-

УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ВСЯКО НАСЕЛЕНО
МЯСТО СА
ПОДГОТВИЛИ СВОИ
РАБОТИЛНИЦИ И
ПРЕЗЕНТАЦИИ, КАТО
ВЪОДУШЕВЕНО
ВЛИЗАТ В РОЛИТЕ НА
ВОДЕЩИ, МЕНТОРИ
И ПОМОЩНИЦИ НА
ОСТАНАЛИТЕ ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ.
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Част от екипа на
„СЪбитието“:
Невяна Теодосиева,
Янко Морунов,
Ралица Матеева,
Румен Божилов и
Елеонора Ангелова
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то – Враца, Соня Дамянова. Местни фирми и частни лица подкрепят финансовото
обезпечаване на събитието и транспорта
на учениците.
В продължение на три дни, на неутрална територия във Врачанския Балкан, учениците се включат в разнообразни дейности и занимания с основен фокус „умения за
комуникация“ и нагласата „аз мога“. Учениците от всяко населено място са подготвили свои работилници и презентации, като
въодушевено влизат в ролите на водещи,
ментори и помощници на останалите деца
и младежи.
Учениците от СУ „Христо Ботев“ в с.
Бутан споделят своя опит как се организира ефективна доброволческа акция и клуб
на доброволците. Техните връстници от
ПГХЗ „Дмитрий И. Менделеев“ в Лом обучават как се прави анализ на историческа лич-

ност, докато по-малките ученици от ОУ
„Васил Априлов“ в с. Хърлец показват как
се извежда и синтезира важна информация
чрез анализ на биографията на Иван Вазов.
Петокласниците от ОУ „Христо Ботев“ в
Търнава разказват как се организира състезание по езикова грамотност, а учениците
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца дават идеи как всеки да си изработи забавен и мотивиращ „учебникоразделител“.
Васко от ПТГ „Никола Й. Вапцаров“ във Враца, който е единственият представител
на своето училище, влиза в ролята на умел
оратор и представя полезна информация за
подготовката и изнасянето на ефективна
мултимедийна презентация. Пепи Иванов
от СУ „Христо Ботев“ в Козлодуй сам инициира темата за агресията в училище през
своите очи, като споделя и съвети как всеки може да помогне за намаляването є. През

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС 2017/2018

трите дни учениците имат възможност
да създадат нови приятелства, да се
включат в специална работилница за готвене, много игри и разходки в местността на Врачанския Балкан.
ВТОРО „СЪБИТИЕ“ САМО
СЛЕД НЯКОЛКО МЕСЕЦА
След събитието учителите веднага забелязват осезаема промяна у своите ученици, които с дни разказват разпалено за
преживяването си и питат кога ще има
отново. Затова и второто събитие, вече официално с името „СЪбитието“, не
закъснява и се осъществява през пролетта на същата учебна година. 48 ученици и 11 учители от седем населени места
от обл. Монтана и обл. Враца се включват
във второто издание на „СЪбитието“ в
с. Типченица, община Мездра.
„Радваме се, че въпреки краткото време между двете събития успяхме да привлечем не само двойно повече деца на различна възраст, но и нови съмишленици и
партньори, с които заедно да работим за
голямата промяна в региона. А тя тръгва
от едни осъзнати, отговорни към своето развитие и към обществото ученици, които да вдъхновяват и хората около
тях“, споделя един от организаторите на
събитието, Мария Веласкес.
Акцент на второто събитие е развиването на „емоционалната интелигентност“. Учениците се учат да разчитат
своите емоции и чувства, както и тези
на другите. Подобно на първото издание,
учениците влизат в ролята на водещи на
работилниците, споделят различни техники и изводи защо и как можем да бъдем
по-успешни, ако можем да контролираме
емоциите си. В предвидените сесии за ос-

мисляне учителите подкрепят учениците
да продължат да задълбочават разбиранията си по темата и да оценяват по-ясно как
всичко научено е свързано с реалния живот.
ЗА НАТРУПАНИЯ ОПИТ
И РАЗВИТИЕТО В БЪДЕЩЕ
Година след първото „СЪбитие“ инициативата, която стартира като възможност
учителите да надградят своите усилия
от първата година в училище и да се обединят в името на учениците, вече е регистрирана неправителствена организация.
Невяна, Ралица, Мария, Кристина и Янко усилено подготвят третото събитие, което
ще се проведе през декември 2018 г. Макар и
четиримата вече да не преподават в училищата, в които са работили предходните
две години, те знаят, че със „СЪбитието“ и
подкрепата на своите колеги ще имат възможност да продължат започнатото и да
създават още по-пълноценно преживяване
за учениците.
„Когато идеята за „СЪбитието“ се роди и живееше само с гол ентусиазъм, общността бе тази, която ни подкрепи по
всички възможни начини. Ако за първото
събитие събрахме 400 лв., то за второто
те вече станаха 4000 лв. Всичко това ни навежда на мисълта, че сме постигнали ангажираност в региона и очакванията към нас
са високи. Това е и причината да търсим начини да отговорим на тези очаквания“, споделя Невяна Теодосиева от организаторите.
„СЪбитието“ е и една от инициативите, които „Заедно в час“ подкрепя като
част от усилията на организацията да ангажира дългосрочно възпитаниците на програмата й с положителната промяна в българското образование.

„РАДВАМЕ СЕ, ЧЕ
ВЪПРЕКИ КРАТКОТО
ВРЕМЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ
СЪБИТИЯ УСПЯХМЕ
ДА ПРИВЛЕЧЕМ НЕ
САМО ДВОЙНО
ПОВЕЧЕ ДЕЦА
НА РАЗЛИЧНА
ВЪЗРАСТ, НО И НОВИ
СЪМИШЛЕНИЦИ И
ПАРТНЬОРИ, С КОИТО
ЗАЕДНО ДА РАБОТИМ
ЗА ГОЛЯМАТА
ПРОМЯНА В РЕГИОНА.
А ТЯ ТРЪГВА ОТ
ЕДНИ ОСЪЗНАТИ,
ОТГОВОРНИ КЪМ
СВОЕТО РАЗВИТИЕ И
КЪМ ОБЩЕСТВОТО
УЧЕНИЦИ, КОИТО
ДА ВДЪХНОВЯВАТ И
ХОРАТА ОКОЛО ТЯХ“,
СПОДЕЛЯ ЕДИН ОТ
ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА
СЪБИТИЕТО МАРИЯ
ВЕЛАСКЕС.
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Промяната продължава
ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ЧАС“

Възпитаниците на
програмата от
випуск 2015-2017
Иглика Атанасова,
Богдана Денчева,
Денка Ковачева,
Цветелина Мицова
и Светла Иванова.
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В

„Заедно в час“ вярваме, че хората
са най-ценният ресурс, който може да допринесе за положителна
промяна в средата ни на живот, и
за това всяко дете в България да
получи качествено образование, за да реализира потенциала си. Затова и в нашата
програма за професионално и лидерско развитие е залегнало дългосрочно да продължаваме да подкрепяме възпитаниците на

програмата и след приключване на двете
години преподаване в училище.
Полагаме целенасочени усилия да поддържаме и развиваме връзките между участниците от различни випуски, да ги насърчаваме
да продължават да работят на различни
нива в сферата на образованието, като
използват силните си страни, наученото
за образователната система и разпознатите критични точки за въздействие.
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През 2018 г. броят на успешно преминалите през програмата на „Заедно в час“ е 262
души, като близо 80% от тях работят
директно в образователната система.
„Заедно в час“ идентифицира четири каЕФЕКТИВНО
ПРЕПОДАВАНЕ И
УЧИЛИЩНО ЛИДЕРСТВО

СОЦИАЛНО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

риерни пътеки, в които целево подкрепя своите възпитаници и вярва, че
имат най-силно въздействие за развитието на образователната система.
Това са:
РАБОТА ПО ПУБЛИЧНИ
ПОЛИТИКИ

РАБОТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
2018 Г. ПО ПОКАНА
НА РУО СОФИЯ-ГРАД
АКАДЕМИЯ „НИКЕ“
ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ТРИ ТЕМИ НА 150
УЧИТЕЛИ В РАМКИТЕ
НА НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА
„КВАЛИФИКАЦИЯ“

Кариерно развитие на възпитаниците на програмата
Друго (вкл. НПО,
администрация и
управление извън
образованието,
медии и нерешили)

Собствени
социалнопредприемачески
организации (извън
образованието)
Академична кариера/
магистратура

1%

Управление и
администрация
Академична
кариера
Социално
предприемачество
в образованието
Собствени
социалнопредприемачески
организации
Неправителствен
сектор, вкл. в екипа
на „Заедно в час“

Преподаване
в държавни
училища

1%
10%

42%

12%
Бизнес
2%
1%

76%
Възпитаници в
образованието

4%
2%
13%

13%

Преподаване в
частни училища/
школи
ИНФОРМАЦИЯ Е АКТУАЛНА КЪМ ОКТОМВРИ 2018 Г.

Организацията продължава да развива уменията и да подкрепя своите възпитаници, които продължават да работят в някоя от тези посоки. Подкрепата включва възможности
за финансово подпомагане на проектен принцип, стипендии, достъп до обучения за кариерно развитие, връзка с ключови партньори от съответната област.

262

ДУШИ СА ПРЕМИНАЛИ
УСПЕШНО ПРЕЗ
ПРОГРАМАТА НА
„ЗАЕДНО В ЧАС“
ДО ЮЛИ 2018 Г.

142

ДУШИ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ПРЕПОДАВАТ
В УЧИЛИЩЕ
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Организации и инициативи
на възпитаници в сферата на образованието

М

ного от възпитаниците на програмата на
„Заедно в час“ след двете години преподаване решават да създадат собствени инициативи и организации, които работят по различни нужди и проблеми в сферата на образованието.
Основните им сфери на дейност са свързани с обучение на учители и директори, политики и застъпничество, развиване на умения на ХХI век, работа с уязвими групи деца и младежи.
Сред организациите в образованието, създадени
Над 250 деца, преминали
през различни програми за
развиване на базисна грамотност, умения за
общуване и учене.

РАБОТА С
УЯЗВИМИ
ГРУПИ ДЕЦА

от възпитаници на програмата, са "Враца Софтуер",
"Местенцето", "Академия НИКЕ", "Училищни чудеса",
Сдружение "Образование България 2030", "СТАРТ Академия София", "Академия на Знанието", "Образование
без раници", Сдружение "Приятели в приключението",
"Благичка - кухня с кауза", фондация "От мен зависи",
Фондация "Светъл лъч", "СЪбитието", инициативата
"Грамотко", Smarty Kids - ментална аритметика, Център за деца със слухови дефицити в Стара Загора, "Аз,
учителят" и др.

ПОЛИТИКИ И
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Изготвяне на единствения
годишен доклад за състоянието на образователната
система в България.

ВЪЗПИТАНИЦИ
НА ПРОГРАМАТА

Повече от 2000 ученици, преминали през различни програми за лидерство и развиване
на ключови умения.

РАЗВИВАНЕ
НА УМЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ
НА УЧИТЕЛИ
И ДИРЕКТОРИ

Повече от 1200 обучени
учители и директори в над
10 региона за използване на
съвременни практики за
ефективно преподаване и
по-добра училищна среда.

Споделяне на опит от възпитаници на програмата
Възпитаниците на програмата работят също в различни влиятелни и вече утвърдени образователни организации,
участват в конференции, създават наръчници и проекти, които да достигат до по-голям кръг от хора в системата.
Наши възпитаници работят като експерти в следните образователни и застъпнически организации: НМД, Тръст за социална алтернатива, Център за приобщаващо образование, Арете, Център за безопасен интернет, Образование без раници, Институт за прогресивно образование и др.
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ДАННИТЕ СА ОБОБЩЕНИ ЗА ПЕРИОДА 2011-2018 Г.

18 конференции и срещи с
различни заинтересовани
страни в образованието.
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На ключови позиции в
образованието и публичния сектор
Възпитаниците на „Заедно в час“ продължават развитието си и като заемат ръководни
позиции в училища и публични институции на регионално ниво. По този начин тяхната работа
има въздействие върху повече хора и процеси на училищно и регионално ниво.
ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА
(випуск 2012–2014 г.) частно
СУ „Артис“.

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА
(випуск 2011–2013)
учебен комплекс
„Българско школо“

РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ
В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

НИКОЛАЙ БОРИСОВ
(випуск 2016–2018)
зам.-областен управител
на София-област

НЕВЯНА ТЕОДОСИЕВА
(випуск 2016–2018)
експерт Образование
в община Козлодуй

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

МАРИЯ СЕНДОВА
(випуск 2011–2013)
детска градина
„Слънчево зайче“, част
от учебен комплекс
„Българско школо“

РОСЕН БОГОМИЛОВ
(випуск 2015–2017)
106 ОУ „Григорий Цамблак“,
София

ДАРИНА ДАМЯНОВА
(випуск 2016–2018)
Второ прогресивно
училище, Варна

БОРИСЛАВА ТОДОРОВА
(випуск 2014–2016)
90 СУ „Ген. Хосе де Сан
Мартин“, София,
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ПЪРВИЯТ ВИПУСК НА „ЗАЕДНО В ЧАС“

Къде са те сега

Випуск 2011-2013 през
2018 г. заедно с част
от своите близки.
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П

рез 2018 година се навършват
пет години от завършването на
първия випуск участници в програмата на „Заедно в час“ (2011–
2013). Тази своеобразна годишнина ни провокира да разкажем какво се случва
с тях днес. Накъде са тръгнали след излизането от класните стаи като учители от
програмата, как се развиват професионално и по какъв начин продължават да са
свързани с каузата за равен достъп до качествено образование.
Преди седем години тези 21 мотивира-

Летен институт, 2011
ни личности, почти без опит в сферата
на образованието преди това, се довериха на ентусиазирания ни екип, за да работим
заедно за успеха на всяко дете в България.
Днес сред тях има директори на училище
и детска градина, обучители на учители,
социални предприемачи, които развиват
общностни инициативи в своите населени места, специалисти, които подкрепят
деца със специални потребности и ученици
в риск от отпадане от училище, автор на
учебник по философия и членове на екипа на
„Заедно в час“.
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източник на кадри за IT компаниите, които работят в региона на Враца. Сред отличията, които Емо има през годините, са
„30 под 30“ в класациите на Forbes Европа и
България, „Най-достойните българи“, „40 до
40“ и „Новатори в образованието“. „Враца
софтуер“ пък спечели първо място в конкурса за социално предприемачество „Промяната“ на Reach For Change и беше подпомогнат и от Google RISE award.

ск и
Емил ия н К адий

ЕМИЛИЯН КАДИЙСКИ
От учител в СПГЕ „Джон Атанасов“ в
София до социален предприемач (Vratsa
Software) и учител в ПГ „Н. Й. Вапцаров“
във Враца
Пет години след своите първи крачки като учител Емо вече е познато име в предприемаческите среди в България, и не само.
Той продължава да преподава в професионалната гимназия във Враца, където благодарение на него вече има и специална паралелка „Програмиране“. Беше номиниран от
Министерството на образованието и науката за Глобалната учителска награда през
2017 г. Паралелно с това социалното предприятие, което създава още по време на
втората си година в програмата на „Заедно в час“ – „Враца софтуер общество“, разраства своята дейност и вече е основен

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА
От учител в СУ „Христо Ботев“
в с. Горна Малина до директор на
учебен комплекс „Българско школо“
Даниела преминава през различни позиции
в образованието – от учител в малко населено място през образователен експерт
в Център за приобщаващо образование до
директор на частно училище, за да разбере
в дълбочина предизвикателствата в системата и къде са възможностите за промяна. В момента тя е ръководител на учебен комплекс „Българско школо“ (частно
средно училище „Българско школо“ и детска
градина „Слънчево зайче“).
РАДИНА МАРИНЧЕВА
От учител в Професионална гимназия
по туризъм в Самоков до предприемач
и преподавател в ОДК в гр. Средец, обл.
Бургас
След двете години като учител с програмата на „Заедно в час“ Радина се връща в
своя роден град Средец, обл. Бургас, където продължава да се занимава с образование и бизнес. В момента тя преподава на
близо 200 деца от предучилищна група до Х
клас извънкласни занимания по предприема-

ПЕТ ГОДИНИ
СЛЕД „ЗАЕДНО
В ЧАС“ СРЕД
ПЪРВИЯ ВИПУСК
НА ПРОГРАМАТА
ИМА ДИРЕКТОРИ,
ПРЕДПРИЕМАЧИ
И ЕКСПЕРТИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО.
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чество и финансова грамотност в местния Общински детски комплекс. По нейна
инициатива са въведени занимания по финансова грамотност в детските градини, а
след това и клубове по темата за по-големи ученици в града. Паралелно с преподаването Радина и семейството є се занимават
със земеделие. Не на последно място – една от ученичките на Радина от гимназията в Самоков от тази година е участник в
най-новия випуск на „Заедно в час“ и поема
по пътя на учителката си.

С танимира
Христова

Мил ена Дим
итров а
СТАНИМИРА ХРИСТОВА
От ресурсен учител до социален
предприемач и специален педагог
в „Местенцето“ и „Игрици.бг“
След „Заедно в час“ Станимира решава да
надгради работата си като ресурсен учител, като създава „Местенцето“ – цен-
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тър за подкрепа и работа с деца със специални потребности. В центъра специалисти
в образованието, психолози и логопеди работят с децата индивидуално или в малки групи. Правят и арт работилници, които са отворени за всички деца, за да може
всички да учат и растат заедно. През 2017 г.
Станимира и „Местенцето“ разработват
проекта „Игрици.бг“, с който участват в
инкубатора на „Промяната“. Работата на
Станимира е отличена с редица награди за
образование и социално предприемачество
– „40 до 40“, „Новатори в образованието“
и др.
МИЛЕНА ДИМИТРОВА
От учител в 144 СУ „Народни будители“ в
София до обучител на учители и създател
на Старт Академия София
След двете години като учител със „Заедно
в час“ Милена Димитрова се присъединява
към екипа на фондацията, като първоначално подкрепя новите участници в тяхната
работа, адаптирането в училище и постигането на заложените цели. След това Милена отговаря за обученията на участниците в програмата. С други възпитаници на
„Заедно в час“ през 2016 г. създават Старт
Академия София, като в продължение на
две години провеждат съботно училище за
деца в риск от отпадане от образованието в кв. „Факултета“ в София. През лятото на 2017 г. Милена, нейният екип и партньори на Старт Академия София правят и
първото си лятно обучение за деца от уязвими общности, което помага на учениците да наваксват с учебния материал и да
развият важни умения. В момента Милена е
част от екипа на образователния сайт Уча.
се и продължава да развива Старт Академия София.
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ДОНКА ПАНЕВА
От учител в 140 СУ „Иван Богоров“,
гр. София, до учител в 81 СУ и автор
на учебник по философия
Донка е един от възпитаниците на програмата, които остават в училище и продължават да се развиват целенасочено като
ефективни преподаватели. Донка преподава по английски език и философски цикъл,
като същевременно споделя своя опит и
разширява знанията си на различни форуми,
обучения и конференции. Тя е и един от авторите на нов учебник по философия за IХ
клас, съобразен с новата учебна програма,
по който ще учат хиляди ученици в цялата
страна.
МАРИЯ СЕНДОВА
От учител в СУ „Любен Каравелов“ в
гр. Копривщица до зам.-директор на детска градина „Слънчево зайче“ и председател на фондация „От мен зависи“
Пътят на Мария Сендова след двете години като учител в Копривщица включва различни дейности и позиции, но всички в сферата на образованието. Мария дълго време
работи в екипа на „Заедно в час“, като се
грижи за развойната дейност и измерването на въздействието на програмата. През
2017 г. тя става също един от създателите
на фондация „От мен зависи“ и инициатор
на програмата за ученическо лидерство
„Приключението: От мен зависи“, която
подкрепя учениците да развиват осъзнатост и ключови нагласи като „аз мога“ и
„от мен зависи“. От октомври 2018 г. Мария
е зам.-директор на детска градина „Слънчево зайче“ и работи още по-усилено в полето на ранното детско развитие.

Донка Панев а

Ивел ина Пашов а
ИВЕЛИНА ПАШОВА
От учител в СУ „Любен Каравелов“ в
гр. Копривщица до специалист по обучение и развитие на участници в програмата на „Заедно в час“
Пет години след своето завършване Ивелина Пашова е един от основните хора,
които се грижат за развитието на новите
участници в програмата. Като специалист
„Обучение и развитие“ в „Заедно в час“ тя
търси и планира най-добрите начини да
подкрепи учителите и възпитаниците на
програмата да развиват както потенциала
на своите ученици, така и своя собствен.
Преди това Ивелина работи като учител и
зам.-директор в СУ „Любен Каравелов“, където успява да натрупа ценен практически
опит за нуждите на учителите и възможностите да постигат високи резултати с
учениците си.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
ЗА ХОРАТА ОТ
ПЪРВИЯ ВИПУСК НА
„ЗАЕДНО В ЧАС“
И КАК ОПИТЪТ ОТ
ПРОГРАМАТА ИМ
ПОМАГА ДНЕС –
В СПЕЦИАЛНАТА
ПОРЕДИЦА
„ПЪРВИЯТ ВИПУСК“
НА САЙТА
ZAEDNOVCHAS.BG
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Награди и отличия

1

2

3

4

Програмата за професионално и лидерско
развитие на „Заедно в час“ беше отличена като „най-добра обучителна програма“
и „най-добра програма за кариерно развитие“ в националния конкурс „Работодател
на годината“ (1), организиран от престиж44

ния кариерен форум „Кариера в България. Защо не?“. Наградите бяха връчени по време на
11-ото издание на събитието на 20 септември 2018 г. в София. „Заедно в час“ е единствената организация, спечелила първо място в повече от една категория на конкурса.
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Фондация „Заедно в час“ спечели наградата на българския офис на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) в категорията „Неправителствена инициатива,
която е дала отражение на предприемаческата екосистема“. Отличията бяха
връчени на церемония след представянето
на втория национален доклад на GEM за България. Отличията се присъждат на хората,
екипите или организациите, чиято дейност е оказала положителен ефект върху
предприемаческата екосистема в България.
Изпълнителният директор на „Заедно в
час“ Евгения Пеева-Кирова получи наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2017 г. (2) Тя беше отличена в ежегодния конкурс на фондация „Еврика“, който
се провежда в няколко категории. За пръв
път в 28-годишната си история наградата
за млад мениджър се връчва на човек, който
управлява неправителствена организация.
Четири инициативи на възпитаници на „Заедно в час“ и съвместният проект за иновативна магистърска програма „Нов път за
нови таланти в преподаването“ на Министерството на образованието и науката,
Пловдивския университет и „Заедно в час“
са сред отличените „Новатори в образованието“ (4) в едноименната годишна класация. Сред отличените проекти на възпитаници са „Академия на знанието“ на Петя
Данева във Варна, „Местенцето“ на Станимира Христова, „Враца Софтуер общество“ и Емилиян Кадийски, както и фондация
„От мен зависи“ за програмата за ученическо
лидерство „Приключението: От мен зависи“.
Блажка Димитрова, възпитаник на програмата на „Заедно в час“, и Анжела

Деянска, мениджър „Развитие и фондонабиране“ във фондация „Заедно в час“ (3), са
включени в тазгодишната селекция за млади български лидери „30 под 30“ на сп. Forbes
България.
Възпитаниците на „Заедно в час“ Велизар
Стефанов, Евгений Димитров и Росен Богомилов са отличени в класацията за иноватори „40 до 40“ на Дарик Радио през 2018 г.
Програмата за ученическо лидерство
„Приключението: От мен зависи“, създадена от възпитаници на програма „Заедно в час“, зае второ място на престижните международни награди Emerging Europe
Awards в категория „Младежка инициатива
на годината“.
Началните учители Даниела Донева от
ОУ „Пенчо Славейков“ и Стоянка Йорданова от ОУ „Гео Милев“ получиха престижното национално отличие „Неофит Рилски“,
което се връчва за цялостна професионална работа и принос в развитието на
просветното дело в България от Министерството на образованието и науката.
Стоянка и Даниела, които са участници в
програмата на „Заедно в час“ от 2016 г., бяха отличени и като носители на специалната награда на председателя на Синдиката
на българските учители (СБУ) в категория
„Млад учител“ в годишния конкурс „Учител
на годината“ на СБУ.
В област Разград Галя Георгиева, учител в
целодневна форма на обучение в ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, с. Ясеновец, получи наградата „Учител на годината“ – 2018, лично
от кмета на община Разград д-р Валентин
Василев.

ПРЕЗ УЧЕБНАТА
2017/2018 Г. МНОГО
УЧАСТНИЦИ В
ПРОГРАМАТА НА
„ЗАЕДНО В ЧАС“
БЯХА ОТЛИЧЕНИ
И С РЕГИОНАЛНИ
ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ
ОТ СВОИТЕ УЧИЛИЩА,
РЕГИОНАЛНИТЕ
УПРАВЛЕНИЯ НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
ОБЩИНИТЕ, В КОИТО
РАБОТЯТ.
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От класна стая на класна стая
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И
ПРЕДАВАНЕ НА ОПИТ ОТ ОБЩНОСТТА НА ЗАЕДНО В ЧАС
„РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА
ГРАМОТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ
С ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ“
Симулация на български и европейски парламент, изследователски задачи за запознаване с европейските институции, решаване на казуси на тема граждански права и
интерактивна викторина за Европейския
съюз. Това бяха част от практиките, представени на 20 юни по време на финална46

та конференция по проекта „Развиване на
гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи“, изпълняван от фондация „Заедно в час“ с финансовата подкрепа на Столична община, програма „Европа“
2018. Те бяха представени от учители от
13 столични училища, преминали обучение
от Академия „НИКЕ“ за придобиване на конкретни умения за представяне пред учениците на ключови елементи, които форми-
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рат т.нар. гражданска грамотност.
Целта на проекта е стимулиране на младите хора да бъдат активни граждани, да
познават различните национални и европейски институции и взаимодействието
между тях, процеса на вземане на решения
за политики и възможностите за участие
на гражданите в него.
КРЪГЛА МАСА НА „ЗАЕДНО В ЧАС“ И
СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
НА ТЕМА ПРИВЛИЧАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И
ЗАДЪРЖАНЕ НА МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ
На 14 септември 2017 г. се състоя кръгла маса на тема: „Как да намерим, обучим и задържим успешните учители“, организирана от
фондация „Заедно в час“ и Синдиката на българските учители (СБУ). Целта на събитието
беше да обсъди добри практики при привличането и подбора на мотивирани професионалисти към учителската професия,
както и работещи стимули за оставането им в образователната система. Участие
в кръглата маса взе и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
На събитието за първи път беше представена и Бяла книга „Как да намерим, обучим и задържим успешните учители“, която съдържа добри практики за привличане,
подбор, обучение и подкрепа на мотивирани учители в сферата на училищното образование от опита на „Заедно в час“ и участници по програмата.
ФОРУМ „ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩАТА НА РЕГИОН СТАРА ЗАГОРА“
Учители и директори от 80 училища и
представители на общини от целия регион
Стара Загора участваха във форума „При-

вличане и задържане на учениците в училищата на регион Стара Загора“, организиран
от Регионалното управление на образованието – Стара Загора и фондация „Заедно в
час“. Той се проведе на 26 март в ОУ „Кирил
Христов“ в Стара Загора и на 27 март в СУ
„Екзарх Антим I“ в Казанлък.
Целите на събитието бяха да се изяснят аспектите и измеренията на проблема с отсъствията на учениците, да се обсъдят причините за него и да се споделят
успешни практики за неговото решение от
опита на участниците. Специално участие
във форума взеха ученици от професионални гимназии в Стара Загора, които споделиха своите идеи за това как да изглежда училището, за да привлече интереса на децата
и младежите.
ФОРУМ „ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ
В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ“ В СОФИЯ
Как да повишим четивната грамотност
на учениците, методи за съвместно планиране на уроци между учители, приобщаване на децата със специални нужди и развитие на творческия потенциал – това бяха
част от успешните практики, които представители на пет училища от София представиха на форум „Добрите практики в
нашето училище“ през февруари 2018. Събитието беше организирано от Регионалното управление на образованието – София
град, и фондация „Заедно в час“. Целта му
беше да срещне директори и учители от
различни училища, които да обменят своя
опит в преподаването и училищното управление. Събитието откри началникът на
РУО–София-град д-р Ваня Кастрева с думите, че общите усилия могат да помогнат за
това всички заедно да постигнем истинска
промяна в обществото ни.

ФОРУМ „ПРИВЛИЧАНЕ
И ЗАДЪРЖАНЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ В
СТАРА ЗАГОРА“

РАЗВИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА
ГРАМОТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ
С ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ

ФОРУМ „ДОБРИТЕ
ПРАКТИКИ В НАШЕТО
УЧИЛИЩЕ“ В СОФИЯ

БЯЛА КНИГА „КАК ДА
НАМЕРИМ, ОБУЧИМ И
ЗАДЪРЖИМ УСПЕШНИТЕ
УЧИТЕЛИ“
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Как да привлечем нови
таланти в училище
ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ИНВЕСТИРА
В ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ

Р
Съфинансиран от програма
„Еразъм+“
на Европейския съюз

„Заедно в час“ разработва иновативна магистърска програма за
учители в партньорство с Министерството на образованието и
науката и Пловдивския
университет
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едица европейски държави през последните години срещат няколко
общи проблема в сферата на образованието – недостиг на учители,
недостатъчна практическа подготовка на бъдещите педагози и ранно напускане на професията, както и неспособност
на образованието да посрещне нуждите на
учениците на XXI век. В търсене на решения на тези проблеми Европейската комисия инвестира в проекта „Нов път за нови
таланти в преподаването“ (NEWTT), чиято
цел е да отвори пътя към класните стаи
за успешни и мотивирани специалисти от
различни професионални сфери. Участници в него са 15 организации от пет държави
и региони – България, Баския регион в Испания, Австрия, Румъния и Латвия, а подкрепата идва от Ключова дейност 3 (експериментални политики в образованието) на
програма „Еразъм +“.
„Заедно в час“ е водещ партньор в
NEWTT и работи по него заедно с Министерството на образованието и науката и
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В рамките на проекта се реализират две иновативни магистърски програми
за придобиване на професионална квалификация „учител“, като се дава възможност
към учителската професия да се привлекат

и обучат специалисти от различни професионални области. Програмите включват
предварителен взискателен подбор на кандидат-магистрите, засилено практическо
обучение в реална училищна среда, обучение
по нови дисциплини като развиване на умения за XXI век на учениците, работа с родители, работа с нови технологии в класната
стая, управление на проекти и други.
Оценител на резултатите от проекта
е Университетът на Дуисбург-Есен, Германия. Първите изводи сочат, че участниците в иновативните магистърски програми
показват високи резултати по отношение
на уменията, нагласите и знанията си още в
началните месеци на своята работа в училище. Опитът, придобит чрез тези пилотни програми, ще послужи за изготвяне на
препоръки за национални и европейски политики за привличане, обучение, развитие и
задържане на нови специалисти в системата на училищното образование.
Добрите практики от проекта ще станат основа за изготвянето на нова национална програма на Министерството на образованието и науката, която адресира
проблема с недостига на учители в България. През март 2019 г. предстои представянето на резултатите от NEWTT на форум
в София.
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Дискусионен панел с
възпитаници на програмата на „Заедно в
час“ и партньорите
от Пловдивския университет за проект
„Нов път за нови таланти в преподаването“ на Конференция
„Образование 2017“
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Добри практики от
иновативни учители
и образователни
експерти в България
и Европа

F
Съфинансиран от програма
„Еразъм+“
на Европейския съюз
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rom Innovators in Inclusive Education to Real
Scale Transfer (FIERST) е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +/
Ключова дейност 3, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и
образователни експерти, които работят
с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и
експерти на регионално и национално ниво.

Проектът е един от 22-та одобрени от Изпълнителната агенция за образование, култура и аудио-визия на Европейската комисия
от общо 163 получени проектни предложения. В консорциума, воден от „Заедно в час“,
участват общо 7 партньора от България,
Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на „Заедно в час“
по проекта са Министерството на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.
През 2018 г. започнаха първите обучения
на избраните училища партньори. Основните аспекти на проекта за България са:
yy Разработване на обучения за прилагане на
„Наръчник за развиване на умения на 21. век“ и
провеждане на обучения с поне 200 учители
от 20 училища в България.
yy Разработване и валидиране на инструмент за измерване на мотивацията за учене и ангажираността към учебния процес на
учениците, съвместно с Нов български университет.
yy Разпространение на други инструменти,
използвани от фондация „Заедно в час“ за
проследяване на развитието на обучените
учители (анкета за обратна връзка от ученици, тест за четивна грамотност, въпросник
за учители, базиран на TALIS и др.).
yy Създаване на професионални учебни общности сред обучените учители с цел по-нататъшна подкрепа за прилагане и разпространение на добрите практики.
yy Създаване на пакет от описания, методи за прилагане и инструменти за проследяване на добрите практики, които да бъдат
разпространени на национално и на международно равнище сред партньорите в консорциума и други експерти.
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Конференция „Образование 2017“

К

онференция „Образование“ е един от най-големите форуми за обсъждане на образователни политики и споделяне на добри практики в сферата на образованието от
България и чужбина. През 2017 г. конференцията се състоя на 10 ноември и беше организирана от сдружение „Образование България 2030“ и фондация „Заедно в час“, с подкрепата на Европейската комисия, Фондация „Америка за България“ и списание Forbes. Събитието
събра представители на държавните и местните институции, граждански и бизнес организации, училища и образователни експерти от България и чужбина в търсене на път за
осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете. Участие в него взе
и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

ПОВЕЧЕ ОТ 300
УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ
И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ЕКСПЕРТИ ПОСЕТИХА
ФОРУМА.
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„Хора за пример“, които
споделят своя опит с учениците
1

2

3

1. Светослав Атанасов,
изпълнителен директор
на „Кока-Кола ХБК
България“
2. Линда Петкова,
предприемач и сладкар
3. Краси Георгиев,
ултрамаратонец
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В

секи може да подкрепи успеха на
учениците да израснат уверени
личности и граждани. С „Човек за
пример“ и гостуването на успешни професионалисти и личности
в класните стаи вдъхновяваме бъдещето
още в училище.
Kои са хората, на които искахте да приличате като деца? С какво те ви спечелиха
и впечатлиха? Вдъхновиха ли ви да започнете ново хоби или да развиете уменията
си в определена сфера? А сега си представете емоцията и чувството тези хора да
гостуват във вашата класна стая и да споделят лично с вас и съучениците ви най-ценните си съвети, най-големите си предизвикателства и на какво са ги научили те.
През последната година като гости в
класни стаи на участници в програмата

гостуваха професионалисти, които споделиха с учениците своя опит, предизвикателства, лични уроци и не на последно място силна подкрепа. Сред „хората
за пример“ в класните стаи на участници в програмата бяха Камен Трендафилов
(финансист), Светослав Атанасов (изпълнителен директор на „Кока-Кола ХБК България“), Любомир Минчев (изпълнителен
директор на Telelink), Живко Иванов (готвач), Весо Овчаров (парапланерист), Илко Илиев (фрий рънър атлет и каскадьор),
Линда Петкова (предприемач и сладкар),
Красимир Георгиев (ултрамаратонец) и
много други.
Научете повече за възможностите да
бъдете и вие „човек за пример“ в класната стая на сайта на „Заедно в час“, като се
свършете с нашия екип.

Каузата, която
обединява всички
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Фондация
„Америка за България“

„ЗАЕДНО В ЧАС“
Е СЪЗДАДЕНА ПО
ИНИЦИАТИВА И
С ФИНАНСОВАТА
ПОДКРЕПА НА
ФОНДАЦИЯ
„АМЕРИКА ЗА
БЪЛГАРИЯ“.

„Образованието е основна ценност и обща отговорност – на всеки един, на обществото, на бизнеса, на държавата. Фондация
„Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на
частния сектор и демократичните институции в страната, както и за подобряване
на качеството на българското образование
и издигането на престижа на учителската
професия. За нас това означава да подкрепяме преподавателите в усилието им да
подготвят младите хора за професиите на
бъдещето. От създаването си през 2009 година досега Фондация „Америка за България“
е инвестирала над 110 милиона долара в подкрепа на българското образование. Щастливи сме, че „Заедно в час“ се превърна в символ
на мисията един ден всяко дете в България
да има достъп до качествено образование,
независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите
възможности на неговите родители.“
Нанси Шилър,
президент на Фондация
„Америка за България“

Фондация „Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор
и демократичните институции в страната. Фондация „Америка за България“ развива дългогодишните традиции
на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. Даренията и програмите на Фондацията въплъщават щедростта на американския народ и
най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности. За да научите повече, посетете: www.us4bg.org
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Всяка подкрепа е ценна
ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДАРИТЕЛИ НА „ЗАЕДНО В ЧАС“

И

ндивидуалното дарителство е една от сферите, които в „Заедно в
час“ се стараем да развиваме целенасочено през последните години. Не само за
да допринесем за устойчивостта на своята работа и организацията, но и за да докажем, че личният пример е най-силното
вдъхновение за промяна.
Споделената вяра в потенциала на всяко
дете е ключовата мотивация на нарастващия брой съмишленици на „Заедно в час“,
които по разнообразни начини подкрепят
дейността ни. Това са вдъхновяващи и успешни личности от различни сфери и краища на света, които знаят, че от общите
ни усилия зависи преобразяването на образователната система. Ето и историите на
няколко от хората, които ни подкрепиха с
голяма отдаденост и вяра в мисията на организацията.

През изминалата учебна година двама
верни съмишленици на „Заедно в час“
в Сан Франциско подкрепиха още поактивно организацията. Павлина Янакиева
беше ментор на Десислава Парушева,
участник в програмата на „Заедно в
час“ от випуск 2016–2018. Тя подкрепи
нейното лидерско развитие и допринесе
за кариерното є ориентиране след
завършване на програмата. През май 2018
г. Богомил Балкански организира за втори
път кампания за удвояване на всички нови
регулярни дарения. Кампанията обхваща
всички регулярни дарения на годишна база от
2018–2020. Павлина и Богомил намериха време в
натоварения си график да се запознаят лично
с най-новите участници в програмата на
„Заедно в час“ по време на лятното обучение
и да научат повече за работата на учители и
ученици от гр. Костенец.

МОНИКА ЗАПРЯНОВА е сред хората, научили за „Заедно в час“ именно на събитие в Лондон. През юни 2018 г. организира второ велоприключение в подкрепа на „Заедно в час“ по
примера на Явор Атанасов от миналата година. По пътя си от Лондон до Амстердам Моника и трима нейни приятели успяха да споделят повече за мисията на „Заедно в час“ и да
наберат дарения от над 40 нови дарители.

МИНА ДИМИТРОВА е дългогодишен съмишленик на „Заедно в час“ и редовно подпомага нашата дейност с финансови дарения. Тя е и посланик на организацията в Лондон. С нейна
помощ за трета поредна година се срещнахме с мотивирани българи в Англия, които научиха за дейността ни, подкрепиха набирането на средства за участниците в програмата
и продължават да се ангажират с мисията ни дългосрочно. Мина беше и един от лекторите
на първата лидерска академия на „Заедно в час“ в Лондон през ноември 2018 г.
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Устойчивите
партньорства,
които ни помагат
да постигаме повече
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ИСТИНСКИЯТ ЕФЕКТ ОТ ПОДКРЕПАТА
СЕ ПОСТИГА ТОГАВА, КОГАТО СПОДЕЛЕНИТЕ НИ ЦЕННОСТИ
ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ НАДГРАЖДАТ
С РАЗНООБРАЗНИ НАЧИНИ ЗА АНГАЖИРАНЕ, ОТКРИТА
КОМУНИКАЦИЯ И РАЗБИРАНЕ ЗА ЗАЛОГА НА РАБОТАТА В
ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН. ЗАЩОТО КЛЮЧЪТ КЪМ УСТОЙЧИВА
ПРОМЯНА СА ИМЕННО ХОРАТА.

ЗА СПОДЕЛЕНИЯ ДОМ И ВЪЗМОЖНОСТТА
ЗА ИЗРАСТВАНЕ С WALLTOPIA
Компанията, международен лидер в производството на стени за катерене, е партньор на „Заедно в час“ от 2012 г. Walltopia помага с осигуряване на менторство, участие
в различни събития, експертиза за вътрешни
процеси, обучения и финансова подкрепа. С
щедрото гостоприемство на Walltopia офисът на „Заедно в час“ се помещава в сградата
на Collider Activity Center от 2017 г.

IWC И ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ЛЯТО ЗА ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ СЪС „ЗАЕДНО В ЧАС“
Международният женски клуб – София (IWC) е дългогодишен партньор на „Заедно в час“, който се ангажира с работата на организацията с изключителна грижа и взискателност. С тяхната финансова подкрепа имаме възможност
за поредна година да реализираме Лятна академия, която е напълно безплатна за деца и родители. Академията е
част от интензивното обучение на участниците в програмата и предлага полезни и интерактивни занимания за
деца през дългата лятна ваканция.
„ТИТАН-ЗЛАТНА ПАНЕГА“ И ПОДКРЕПАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Партньорството ни с „Титан-Златна Панега Цимент“ АД започва през 2013 г., когато за първи път програмата
работи с училища в регион Ловеч. Досега компанията непрекъснато инвестира в подкрепата и обучението на
участниците в програмата от региона и в създаването на нови възможности за техните ученици. „Титан“ успешно ангажира и своите служители в подкрепа на развитието на образователните инициативи в общността. Те се включват редовно със споделяне на експертиза, менторство и лично участие в различни дейности,
организирани от учители на местно ниво. Благодарение на устойчивата работа и разбиране за въздействието
и ценността на програмата в региона много от инициативите на възпитаници на „Заедно в час“ продължават
да подкрепят потенциала на децата и младежите в местните общности. Сред инициативите, които „Титан“
подкрепя, са „Училищни чудеса“ – програма за ученическо лидерство на местно ниво, и „Грамотко“ – програма за
развитие на базова грамотност сред най-нуждаещите се ученици.
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УСТОЙЧИВАТА ИНВЕСТИЦИЯ В ХОРАТА ОЩЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
С „ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС“ И „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“
Регионът на Средногорието е един от първите, в които участници
в програмата на „Заедно в час“ работят още от 2011 г.
За последните осем години верни партньори на „Заедно в час“
са „Дънди Прешъс Металс - Челопеч“ и „Аурубис България“.

„БАНКЯ“ И „ЗАЕДНО В ЧАС“
ЗА ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ
Над четири години компаниите
„Кока-Кола“ и „Кока-Кола Хеленик
Ботълинг Къмпани“ застават зад
работата на „Заедно в час“ с дълбоко разбиране и силна ангажираност за мисията за осигуряване на
равен достъп до качествено образование за всяко дете. Сътрудничеството ни е пример за устойчиво партньорство. През годините
те подкрепят „Заедно в час“ финансово, а брандът „Банкя“ провежда и широкомащабна рекламна
кампания, с която подпомага привличането на нови участници към
програмата на „Заедно в час“. Служители и партньори на компанията се включват още като гости в
класни стаи и събития на учители
и възпитаници на „Заедно в час“.

„Дънди Прешъс Металс“ непрекъснато надгражда своята ангажираност с каузата на
„Заедно в час“ през годините.
Компанията подкрепя учители
и възпитаници в региона, които преподават на деца от I–
VII клас по различни предмети,
както и допълнителни инициативи на учители за развиване на ключови знания и умения.
За поредна година „Дънди Прешъс Металс“ е и един от партньорите на Лятната академия
на „Заедно в час“, като с финансовата си подкрепа предоставя възможност на над 1000 деца
в София да се възползват безплатно от полезни и смислени занимания през летните месеци.

Дългогодишното партньорство на „Заедно в час“ с „Аурубис“ подкрепя достъпа до качествено образование в региона
на Златица и Пирдоп. Финансовата ангажираност на компанията допринася пряко за работата на учителите в региона,
които работят активно за
разширяване на мирогледа на
учениците и запознаването им
с разнообразни пътища за кариерно развитие след завършване на гимназия. През последната година отбор от ученици
от Златица постигна впечаталяващи резултати на национално състезание по дебати на английски език под ръководството
на Деница Комбишкова, участник
в програмата.

Инженери на
"Дънди Прешъс
Металс" показват на учениците различни
инструменти
за измерване в
геодезията.

„ЗАЕДНО В ЧАС“ ИНВЕСТИРА В РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВИ ПАРТНЬОРСТВА СЪС
СВОИТЕ КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРИ. СРЕД
КОМПАНИИТЕ, С КОИТО РАЗВИВАМЕ УСПЕШНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ, СА ОЩЕ HPE,
QUESTERS, TELELINK И ДР.
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Благотворителен търг на звездите

Благотворителният
търг на звездите
през 2017 година се
осъществи и с щедрата
подкрепа на хотел
„Хилтън“, „Катаржина
Естейт“, Global Group
и SEG.
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Шестото издание на Благотворителния
търг на звездите на „Заедно в час“ се проведе през ноември 2017 година. Вечерта беше
наситена с много силни емоции, вдъхновяващи моменти и дори… салто през сцената. В
изданието се включиха 16 звезди и представители на повече от 30 компании от различни бизнес сектори. Една от най-желаните звезди за вечерта беше алпинистът
Боян Петров, дългогодишен поддръжник на
каузата на „Заедно в час“. Набраната сума
от всички наддавания подкрепи пряко мисията на организацията да открива, обучава и
развива способни и мотивирани професио-

налисти, които допринасят дългосрочно за
положителна промяна на образованието в
България.
Сред звездите, които подкрепиха събитието, се включиха още певицата Михаела Филева, писателят Захари Карабашлиев,
екстремните спортисти Илко Илиев, Красимир Георгиев, Веселин Овчаров, предприемачите Светозар Георгиев, Кирил Петков,
Ивайло Пенчев и Петър Митев, готвачът
Живко Иванов и майсторът на веган торти Линда Петкова, телевизионният водещ
Ники Кънчев и израелската посланичка Ирит
Лилиан.

Благотворителният търг на звездите е единственото събитие в България, което събира бизнес лидери и популярни лица, за да подкрепи
каузата за равен достъп до качествено образование. Събитието дава възможност на гостите в залата да наддават за два часа от времето на вдъхновяващи личности, уважавани и обичани звезди. Събитието се организира в партньорство с Българския форум на бизнес
лидерите, а приходите от вечерта са инвестирани в подкрепа на програмата на „Заедно в час“ за професионално и лидерско развитие.
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QuizIT

БЛАГОТВОРИТЕЛНА
ВИКТОРИНА ЗА IT СПЕЦИАЛИСТИ

QuizIT е благотворителна викторина за
IT специалисти в подкрепа на мисията на
„Заедно в час“. Тя се провежда от началото на 2017 г. по инициатива на технологичната компания Questers и вече има четири
успешни издания. Викторината провокира
участниците да се забавляват с любопитни въпроси от различни теми и да подкрепят „Заедно в час“ с включване в благотворителна томбола и символично дарение.
Томболата се реализира с подкрепата на съмишленици и партньори, които безвъзмездно осигуряват награди.

Бягство с кауза
СЕДМИЦА НА „ЗАЕДНО В ЧАС“
В СТАИТЕ НА DEXTROPHOBIA

През март 2018 г. за първи път се проведе „бягство с кауза“ във всички стаи на
Dextrophobia. Част от таксите за участие
на всички играчи в ескейп стаите бяха дарени за работата на „Заедно в час“.
Дарителската кампания не е единствената съвместна инициатива с верните ни
съмишленици от Dextrophobia. Декстронавтите подкрепят „Заедно в час“ и през
вдъхновяващия проект Cards2Go – социална игра с карти, която насърчава играчите
да правят добри постъпки в ежедневието
си. 5% от цената на всяко тесте карти може да бъде дарена за Фондацията и по този
начин да покрепи участниците в програмата и тяхната работата за успеха на всяко
дете.
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Корпоративни партньори
Работата на учителите по програмата „Заедно в час“
и екипа на фондацията се осъществява и със щедрата
подкрепа на редица корпоративни партньори, които
вярват, че качественото образование е дългосрочна
инвестиция в икономиката и развитието на страната.
Корпоративните партньори на „Заедно в час“ ангажират активно своите служители и мениджмънт, като ги

въвличат в различни инициативи в подкрепа на мисията
на „Заедно в час“: посещения в класни стаи като ролеви
модели, менторство на учители, провеждане на обучения, разпространение на добри практики и пр.
Всеки един от дарител е наш ценен съмишленик, който
вярва в потенциала на всяко дете в България да се развива и да бъде успешно!

ЗЛАТНИ ПАРТНЬОРИ

СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ

motionsoftware.eu

БРОНЗОВИ ПАРТНЬОРИ
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Финансова информация януари–декември 2017
5.7%
Оценка на въздействието
и завършили програмата
участници

4.7%

Подкрепа от
Teach For All
27.3%

11.3%
Графика 4:

Административни
разходи

„Заедно в час“ разходи
(януари–декември 2017)
BGN 2 961 745

12.7%
Фондонабиране, ПР
и институционални
партньорства

Подкрепа
и обучение
на учители
23.4%

14.9%

Разходите са представени
на парична база.

Подбор
на участници

24%

21%
Финансиране
по европейски
проекти

Индивидуални
дарители

Графика 5:

16%
Фондации
(не ФАБ)

Финансова
компенсация
за учители

Разбивка по вид
фондонабрано финансиране
(извън грант от Фондация
„Америка за България“)
(януари–декември 2017)
BGN 1 427 151

Корпоративни
дарители

39%
Годишно между 15 и 30% от
разходите на „Заедно в час“
са покрити от финансиране
извън гранта от фондация
„Америка за България“.
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Как да подкрепите
Заедно в час
СТАНЕТЕ НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ И ПОДКРЕПЕТЕ УСПЕХА НА ВСЯКО ДЕТЕ!
Ако и Вие вярвате в потенциала на всяко дете да бъде успешно и споделяте виждането,
че хората са ключът към положителната промяна в българското образование, подкрепете ни сега!
Eто начините да го направите:

Може да кандидатствате и да станете участник в програмата

Като учител по програмата „Заедно в час“ можете директно да влияете върху мотивацията и реализацията на всеки един от Вашите ученици, промяната в училището и общността, в които работите. Натрупаният опит от класната стая ще Ви помогне да развиете
личностни и професионални умения, както и нови идеи, с които да продължите да работите за по-голямо въздействие в образователната система.
Научете повече за програмата на www.zaednovchas.bg, apply@zaednovchas.bg и кандидатствайте още сега.
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Може да станете месечен дарител

Всяко Ваше дарение е важно и ценно за успеха на учениците. То ще бъде инвестирано в надграждащи обучения и финансови стимули за учителите по програмата. ПОДКРЕПЕТЕ НИ:
ПРЕЗ САЙТА НА ЗАЕДНО В ЧАС С БАНКОВА КАРТА
Дарете директно избрана от вас сума чрез банкова карта на сайта на „Заедно в час“ на
www.zaednovchas.bg/support-us
ПРЕЗ PAYPAL
Ако живеете и работите в България, може да дарявате избрана сума директно чрез заплатата си, както и онлайн чрез PayPal на paypal@zaednovchas.bg.
ПРЕЗ GLOBALGIVING
От целия свят може да подкрепите кампаниите ни в Global Giving.
(кампании с номера 17175 и 26128)
ПРЕЗ BENEVITY И AMMADO
Ако сте служител на Google, Microsoft, VMware и други в ИТ сектора, може да подкрепите
Teach For Bulgaria /Zaedno v chas през порталите: ammado и benevity.
За повече информация и възможности за дарения може да пишете на:
development@zaednovchas.bg.

Може да станете посланик на Заедно в час

Като посланик ще имате възможността да разпространите информация за мисията на
„Заедно в час“ до нови и ключови публики: потенциални кандидати за учители или потенциални дарители и партньори.
С Ваша помощ ще успеем да достигнем до повече социалноангажирани хора в България и в
чужбина!
Ако обичате да организирате събития със социална кауза, да общувате с различни хора и
следвате ценности, сходни на нашите в „Заедно в час“, свържете се с нас. Ще обсъдим вашата роля като посланик на development@zaednovchas.bg.

Може да споделяте за нас

С всеки нов съмишленик общността на „Заедно в час“ се разраства и има потенциала да
достигне до все повече потенциални кандидати, партньори и дарители.
Харесайте страниците ни в социалните мрежи и споделяйте постове с Ваши контакти.
По този начин повече хора ще могат да разберат за мисията и работата на „Заедно в час“
за осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България.
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Контакти
Адресът на фондация „Заедно в час“ е:
Collider Activity Center
бул. „Цариградско шосе“ № 111В, гр. София, 1784.
Oфисът на „Заедно в час“ е щедро дарение от WALLTOPIA, един от дългогодишните
и верни партньори на организацията и собственик на сградата на Collider Activity Center.
За повече информация може да ни се обадите на телефон +359 2 988 06 88 или да ни пишете
на имейл info@zaednovchas.bg.

/TeachForBulgaria
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/Заедно в час |
Teach For Bulgaria

/teachforbulgaria

@zaednovchas

@teachforbulgaria

Фондация „Заедно в час“ е създадена през 2010 г. по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“. Мисията на организацията е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които допринасят дългосрочно за положителна промяна
на образованието в България. Организацията работи за осигуряването на
равен достъп до качествено образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи,
етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите.
В рамките на програмата за професионално и лидерско развитие на „Заедно в час“ участниците получават подкрепа да работят като учители
на ученици от уязвими общности. През това време те имат възможност
да се запознаят директно с предизвикателствата и начините за подобрение в системата. След това продължат да допринасят активно за по-качествено образование в България през работа в различни професионални
сфери. Сред тях са ефективно преподаване и училищно лидерство, социално предприемачество, публични политики и др. Организацията изгражда силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмата
и ключови партньори от всички сектори, за да подпомогне дългосрочно
достъпа до качествено образование на всяко българско дете.
„Заедно в час“ е част от международната мрежа Teach For All, чийто подход успешно се прилага в близо 50 други държави на шест континента.

ПО ИНИЦИАТИВАТА И С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА

