Всеки е важен за
положителната промяна
в образованието

КОИ СМЕ НИЕ?

МИСИЯТА НА “ЗАЕДНО В ЧАС”

“Заедно в час” е неправителствена
организация, която работи за това всяко дете в
България да има равен достъп до качествено
образование.

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

БЪЛГАРСКИТЕ
ДЕЦА И МЛАДЕЖИ:

КАКВО Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО,
ПРЕД КОЕТО СМЕ ИЗПРАВЕНИ?

42%

Източници:
OECD (2016): PISA 2015 Results
Евростат (2016), НСИ (2017)

21.4%
17.2%

не разбират смисъла на
това, което четат.

България
ЕС
не учат, не работят и не
се обучават (14-24 г.)

20 000
са отпаднали от училище
през учебната 2016-2017

Близо половината от българските младежи не разбират
смисъла на това, което четат. Десетки хиляди деца
прекъсват всяка година образованието си, а всеки пети
младеж в България нито учи, нито работи. Липсата на
квалифицирана работна ръка възпрепятства растежа на
българския бизнес.
Българската образователна система страда от недостиг
на способни и мотивирани хора, които да работят за
подобряване на тази реалност.

КАКВО ПРАВИМ?
В “Заедно в час” вярваме, че добре подготвените и мотивирани
професионалисти са най-ценният капитал за положителна
промяна в образованието.
Затова търсим, обучаваме и развиваме мотивирани и способни
хора, които искат да допринасят за качественото образование
за всяко дете в България – образование, което създава
работеща икономика и здраво общество.
В рамките на нашата програма одобрените участници получават
подкрепа да работят първо като учители на учениците с найголяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и
академичните си постижения. През това време те работят за
това всички деца да постигат високи резултати, да развиват
високи стремежи и да получават достъп до възможности.

За успеха на
всяко дете

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА
Опитът в училище помага на участниците в програмата на
"Заедно в час" да се запознаят пряко с предизвикателствата в
образователната система и възможностите за подобрение в
училище и на системно ниво.
След първите две години повечето от възпитаниците продължат
дългосрочно да работят за по-качествено образование в България в
сферата на образованието, социалното предприемачество и
бизнеса. Те използват и развиват наученото в училище, надграждат
предходния си опит и си сътрудничат заедно с широка група от
съмишленици и партньори, за да допринасят по най-ефективния
начин за подобряване на образованието.

76%

"Заедно в час" работи още за създаването на все повече успешни
примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на
резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности.
Организацията изгражда силна общност от настоящи участници,
възпитаници на програмата и ключови партньори от всички
сектори, за да разработва и предлага нови политики и практики за
подобряване на образованието у нас и успеха на всяко дете.

от възпитаниците на
"Заедно в час" продължават
пряко да работят в сферата
на образованието

ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА 2018-2019 *

111

УЧИТЕЛИ

59

УЧИЛИЩА

5800+
УЧЕНИЦИ
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ВЪЗПИТАНИЦИ

11

РЕГИОНА

* Информацията е
актуална към 15.09.2018

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

info@zaednovchas.bg
+359 (0)2 988 06 88
www.zaednovchas.bg

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" и е част от
международната мрежа Teach For All, чийто подход успешно се прилага в близо 50 други държави на шест континента.

