10 години
за успеха на
всяко дете
Доклад за дейността на фондация
„Заедно в час“ 2019/2020

по инициативата
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„Америка за България“

Заедно в час
Работи дългосрочно за осигуряване на качествено
образование за всяко дете, като развива нови
учители, подкрепя училищни екипи и изгражда
партньорства за въвеждането на добри практики в
образователната система.
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Обръщение от изпълнителния директор

За промяната е необходимо
участието на всички
Една от историите, които силно са се
запечатали в съзнанието ми от първото лятно обучение на „Заедно в час“ през
2011 г., е как в училище, в което работихме, ни беше подсказано, че една ученичка
е „бавноразвиваща се“ и няма смисъл да се
занимаваме с нея. Впоследствие учител
от програмата установи, че момичето,
което традиционно стоеше в дъното на
класната стая, е късогледо. Родена в бедно
многодетно семейство, нито родителите,
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нито учителите до този момент бяха заподозрели това. Тя никога не беше ходила
на профилактичен преглед, а седенето на
последните чинове само влошавало нещата. В рамките на около седмица учителят
събра пари, заведе я на преглед и успя да
купи очила.
Тази история до ден днешен за мен онагледява много ясно проблема за неравенството в образованието, пред който сме
изправени като общество. Осветява обаче

и ключовата роля на учителите за неговото решаване. Тя е илюстрация как днес, в
XXI век, системата все още може да сложи
етикети и така да предреши съдбата на
едно дете за цял живот. Тя е и пример колко важна е ролята на учителя (и въобще на
училището) да погледне нещата от нов
ъгъл, да зададе нови въпроси и да разклати
статуквото за решаването на проблема.
През 2020 година видяхме и друго лице
на образователното неравенство около
преминаването към дистанционно обучение заради коронавируса. Много ученици
от бедни и уязвими общности останаха
изключени – поради липса на устройства,
интернет или възможност за учене у дома.
И въпреки че веднага много учители, училища и организации инициираха дарителски
кампании за набиране на устройства, в основата си тази ситуация само показа колко далеч сме от решаването на системния
проблем.
Според международните изследвания
образователното неравенство в България
е крещящ проблем. Над 47% от младежите в страната не разбират това, което
четат, и са под прага на базовите умения,
които са необходим минимум за живот и
принос в света през XXI век.
Това предизвикателство не е по силите на един учител, едно училище, едно министерство или една организация. Това, че
образователният сектор забелязва този
проблем, също не е достатъчно, ако искаме
да постигнем значителна промяна в посока
на това училището да компенсира ефектите на бедността и да способства социалната мобилност в обществото.
За тази цел трябват повече хора, много
повече хора от всички сфери на икономиката, които припознават преодоляването
на образователното неравенство като
значима цел за цялото общество. Това е
един от големите научени уроци за „Заедно
в час“ през последните десет години, който ще бъде наш фокус и през следващите
десет. Да убедим повече хора, че образователното неравенство е основен проблем,
чието разрешаване е ключова предпоставка за решаването на много други социални
и икономически проблеми, които на повърхността изглеждат много важни.
Затова и през последните години не
само търсим как да подкрепяме нови, мотивирани хора да влизат в образователната система като учители, но все по-уверено подкрепяме цели училищни екипи.
По-целенасочено изграждаме стратегически партньорства с институции и органи-

зации от публичния сектор, за да подкрепяме въвеждането на повече добри практики
на национално и регионално ниво в полза
на учениците. Не спираме да търсим нови
съмишленици и да популяризираме успешни
примери за подобрение на резултатите на
отделни ученици, класни стаи, училища и
общности.
Приблизително 10 години след историята, с която започнах този текст, искам
да споделя още една история. Тази година в екипа за подкрепа на нови учители в
програма „Нов път в преподаването“ работи колега, която е не само възпитаник
на програмата, но е и ученичка на учители
от първия випуск (2011–2013). Тя е пример за
човек, който свързва кариерата и живота
си с каузата за успеха на всички ученици от
много ранен етап, благодарение на факта,
че е имала много положителен опит със
своите учители. Ако искаме повече хора да
свързват живота и кариерата си с тази
кауза, е много важно те да имат много позитивно преживяване в училище, а това

Траян Траянов,
изпълнителен директор
на „Заедно в час“

Образователното неравенство е
основен проблем, чието разрешаване
е ключова предпоставка за
решаването на много други социални
и икономически проблеми
е резултат от усилията и работата на
конкретни хора, не е просто стечение на
обстоятелствата.
В този доклад събираме такива примери, включително и историята на Гергана.
Опитахме да обобщим и предизвикателната 2020-а през дейността на „Заедно в час“,
но също да отбележим и 10-те години, през
които пораснахме – подкрепени от партньорите ни от образователния сектор,
заедно със съмишлениците, дарителите и
всички, които през годините са с нас в мисията за успеха на всяко дете. Обемът ни
ограничава, затова и през цялата година
ще продължим да дописваме историите
от последните 10 години, които ни дават
стабилна опора и опит да продължим в
бъдещето със същата силна мотивация и
усещане за мисия, но с много нови знания,
идеи и съмишленици в полза на българското
образование и успеха на всяко дете.
Траян Траянов,
изпълнителен директор на „Заедно в час“
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Професионализъм

Кои сме ние?
„Заедно в час“ е неправителствена организация, създадена през
2010 г., която работи за това всяко дете в България да има
равен достъп до качествено образование.
Фондацията е създадена по инициативата и с финансовата
подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от
международната образователна мрежа Teach For All.
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Какво правим?
Основните сфери на дейност на фондация „Заедно в час“
Програма „Нов път в
преподаването“

Последните 10 години над 400 нови учители преминават през програмата „Нов път
в преподаването“ на организацията. В рамките на две години те получават подкрепа
и обучения да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават
пряко предизвикателствата в образователната система. Над 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори,
образователни експерти и др.

Стратегически партньорства
Паралелно с двете основни програми „Заедно в час“ непрекъснато търси начини за
създаването и споделянето на все повече успешни примери, които илюстрират
ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи,
училища и общности. Сред най-значимите
инициативи в тази посока са успешни европейски проекти за апробиране на иновативни проекти; разработване на учебни
материали за деца с различен майчин език;
сайтът за споделяне на практики от учители за учители prepodavame.bg, регионални форуми за учене между учители; практически наръчници, бели книги и конференции
за уменията на XXI век, компетентности и
професионални учебни общности.

Програма „Училища за пример“
През 2020 г. Фондацията започна и нова
програма „Училища за пример“ за цялостна
подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви
и ефективни практики за преподаване и
управление, които допринасят за успеха на
всеки ученик. Първите участници са 26 училища с различен профил от цялата страна,
които започнаха обучението си през август
2020 г. Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на Фондация „Америка за България“ и стъпва върху
натрупания през годините опит в обученията на екипа на „Заедно в час“.

Обединена образователна
общност

В „Заедно в час“ вярваме, че положителната промяна с ефект върху всички ученици
в българското образование е възможна, ако
всички в системата работим заедно, стъпвайки на своята перспектива и опит. Затова и организацията целенасочено работи
за обединяване в силна общност на своите
настоящи участници, възпитаници на програмите и стратегически партньори от
всички сектори. По този начин подкрепяме въвеждането на устойчиви политики и
практики за подобряване на образованието
и осигуряване равен достъп до качествено
образование за всяко дете.

10 години
след своето
създаване
„Заедно в час“
стартира нова
програма за
подкрепа на
училищни екипи

Графика 1 Въздействие на „Заедно в час“ в различните нива на образователната система

1

Нови учители - там
където има нужда

2

Работа за цялстно
развитие на
училищното ниво

НИВО

Класна стая

НИВО

Училище

НИВО

Образователна
систелма

3

Застъпничество за
политики в сферата
на образованието

4

Добри практики в
подкрепа на училища
и учители
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Предприемачески дух

2020 – една различна година
2020 е година, която несъмнено ще остане в учебниците по история и личните
истории на всички. За „Заедно в час“ годината също беше изпълнена с много промени, много нови начала и вдъхновяващи истории от класни стаи, училища и партньорства в България и отвъд границите на страната.
Eто и основните акценти от годината:

Първи виртуален
Благотворителен търг
на звездите.

„Заедно в час“ и СБУ изпълняват част
от дейностите по Национална програма
„Мотивирани учители“ на Министерството
на образованието и науката.

Стартирахме безплатен
седмичен бюлетин за учители
с добри практики и полезни
ресурси за дистанционното
обучение – абонатите са вече

10 000+
8
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Сватба и
рожден ден
с кауза по
време на
пандемия.

Научете повече как
и вие може да ни
подкрепите
с личен празник или
предизвикателство
на сайта ни
zaednovchas.bg

Успешно реализирахме вторите
фази на европейския проект
FIERST и проект „От визия към
резултати“ със Столичната
община във виртуален формат.

Първо изцяло
виртуално лятно
обучение на новите
учители.
Випуск 2018–2020
Още 53 души завършиха
двугодишната програма
„Нов път в преподаването“.

123 души от десетия випуск на
програма „Нов път в преподаването“
влязоха в класните стаи.

Книгата
„Изключителни
учители за
децата, растящи
в бедност“ вече
е достъпна за
всички и част
от цената й
е дарение за
работата на
„Заедно в час“.

Рекорден брой
кандидати за
учители в програма
„Нов път в
преподаването“
Готова е езиковата
диагностика за проекта
за създаване на учебни
материали и методика за
ученици с различен майчин
език, който осъществяваме
съвместно с EducArt.

2700+
КАНДИДАТИ

Нови региони –
започнахме работа
във Варна, Бургас,
Шумен, Сливен,
Ямбол, Търговище
и Добрич.

Нов офис
Вече сме на
бул. „Цариградско
шосе“ 23 в София.
Нова програма
„Училища за пример“
за обучение на цели
училищни екипи.

Сайтът

prepodavame.bg
събира и разпространява все
повече добри практики от
учители и училища.

Нова визуална идентичност като
отговор на организационните промени
и порастването с едно десетилетие.

Първа виртуална лятна академия
за ученици от цялата страна.

www.zaednovchas.bg
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Обхват
Какъв е обхватът на „Заедно в час“ за учебната 2020/21

123

361

80

6500+

настоящи
учители

възпитаници

училища
партньори

ученици

Нови региони
През 2020 г.
започнахме работа
с програма „Нов път
в преподаването“
в регионите Варна,
Бургас, Търговище,
Шумен, Сливен,
Добрич и Ямбол.

Учители
в цялата
страна
Директно през
двете си програми
и възпитаниците
им „Заедно в час“
достига до учители
от 25 региона на
страната. С различни други формати
– обучения, бюлетини, отворени събития, и партньори,
достигаме и до хиляди други учители
от всички краища
на страната.

26

234

15

243

училища

лидерски екипи
и учители

области

часа обучения
до декември
2020 г.

Други проекти, програми и стратегически партньорства

10 + становища и коментари по образователни политики
2 конференции за учители, директори и образователни експерти
60 часа обучения на директори, експерти и учители
10 000 + абонати на седмичен нюзлетър за добри учителски практики
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Промяната продължава
Какво правят възпитаниците на „Нов път в преподаването“
след завършване на програмата
От завършването на първия випуск учители в програма „Нов път в преподаването“ до днес „Заедно в час“ продължава да
развива уменията и да подкрепя своите
възпитаници, които продължават да работят в сферата на образованието. Подкрепата включва менторство и експертна
помощ за развиване на собствени проекти,
стипендии и достъп до обучения, участие
като обучители и предметни експерти в
проекти и програми на „Заедно в час“, връз-

ка с ключови партньори, популяризиране на
тяхната дейност и други.
10 години след старта на „Заедно в час“
част от възпитаниците на програмата
имат успешни собствени образователни
инициативи или работят като експерти
в утвърдени образователни организации.
Други заемат ръководни позиции в частни,
държавни и общински училища и по този начин въздействат на още повече хора в системата.

Графика 2 Кариерно развитие на възпитаниците на програма „Нов път в преподаването“

Друго (вкл. НПО,
администрация и
управление извън
образованието, медии
и нерешили)

Собствени
социалнопредприемачески
организации
(извън образованието)

Докторантура/
магистратура

0.28%

Управление и
администрация
Академична кариера
Социално
предприемачество в
образованието

1%
1%

През 2020 г.
още 53 души
завършиха
успешно
двугодишната
програма
„Нов път в
преподаването“.
Мнозинството
от тях остават
да преподават в
училище.

3%

3%

7%

Преподаване
в държавни
училища

11%
Бизнес

361

2%

47%

ВЪЗПИТАНИЦИ

9%
Собствени
социалнопредприемачески
организации

79%
В образованието
16%

Неправителствен сектор,
вкл. в екипа на „Заедно в час“

Преподаване в
частни училища/
школи

ИНФОРМАЦИЯТА Е АКТУАЛНА КЪМ 1 ОКТОМВРИ 2020 Г.
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Постоянно учене

Постоянно учене
Една от основните ценности, зад които застава „Заедно в час“
още от своето създаване, е постоянно учене. Вярваме, че това е
повече от важно за една образователна организация, която иска
да допринася за подобряване на средата в България.
12
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Какво научихме за 10 години?
Десет години след създаването на организацията обръщаме поглед назад, за да си
отговорим на въпроса „какво научихме“. В този текст събираме уроците на хората,
които ръководят различните екипи на организацията през последните години и са в
ядрото на управлението на „Заедно в час“.

Без промяна няма растеж,
без растеж няма промяна
„Ако искаме да останем полезни на образователната система, трябва да сме гъвкави и да калибрираме подхода и фокуса си“,
споделя Траян Траянов, изпълнителният
директор на „Заедно в час“. В началото живеехме с фантазията, че като преминем
през пилотната фаза на „Заедно в час“ и
се научим да правим всички основни неща
добре, ще влезем в някаква удобна рутина.
Всичко ще се повтаря година след година
и единственото различно нещо, което ще
правим, ще е свързано с обема на работата,
с размаха на организацията: брой учители и
партньорски училища, ученици, които достигаме, и т.н.
Но истината е, че непрекъснато ни се
налага да променяме подхода си, защото ситуацията и нашето разбиране за проблема
еволюират. Пред нас се разкриват нови възможности, постепенно осъзнаваме, че това,
което правим в момента, не е задължително това, което ще правим след 3 или след 5
години. Начинът, по който работим сега,
също ще е различен след 3 или след 5 години.
Мисията ни и визията ни остават същите,
но ние ще трябва да изобретяваме „Заедно

2010

в час“ отново и отново, за да сме максимално адекватни на нуждите на образователната система.
Да правим едно и също и да очакваме различен резултат е рецепта за провал. Как се
учим от грешките си е също толкова важно, колкото и това как празнуваме победите – малки, средни и големи. „Ако искаме да
запазим мотивацията си за дългия път, по
който сме избрали да вървим като организация, за нас е особено важно не да изпадаме
в деструктивна самокритичност, а да подхождаме творчески, особено в контекста на
търсената от нас системна промяна“, отбелязва Анжела Деянска, ръководител „Развитие и фондонабиране“ в „Заедно в час“.
Това, което ни помага да сме все по-подготвени за трудните моменти, да намираме решения и да растем заедно като екип, е
именно нагласата ни за развитие. Промяната става бавно, често е трудно забележима
на пръв поглед, но с достатъчно постоянство нещата се случват. Дори и най-малкият успех се постига с много усилие, желание
и упоритост. „Трябват ни вяра и търпение,
за да изчакаме добрите резултати“, призовава Екатерина Янкова, ръководител „Човешки
ресурси“ в „Заедно в час“.

2011
Първият випуск учители в програмата на „Заедно в час“ влиза в училищата в 4 области на страната.
Първите 21 учители преподават в
13 училища.

„ЗАЕДНО В ЧАС“
е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация
„Америка за България“. Евгения
Пеева-Кирова е изпълнителен
директор и събира първия екип на
организацията.

2012
„Заедно в час“ организира първата
голяма конференция „Образование“
в партньорство със списание Forbes
и Постоянното представителство
на ЕК в България. Събитието събира
световни и български експерти,
учители, директори и институции
в открит разговор за политиките и
добрите практики в образованието.
Първо индивидуално дарение и първи
корпоративен дарител за организацията.
Първо издание на Благотворителния търг на звездите.

www.zaednovchas.bg
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Образователното неравенство
не е случайно

То е резултат от действия или липса на
такива в системата, както и огледало на
обществените ценности. Положителните промени на системно ниво, за които се
борим, изискват сътрудничество, целенасоченост, проследяване на резултатите,
адаптиране на подхода и постоянство.
Няма как да подобрим нещо, което не измерваме.
Ако искаме да променим преживяването
и резултатите на учениците в България,
трябва да развиваме нашата лична себеосъзнатост. Най-лесно е да изхождаме от
личните си субективни преживявания. Затова и често, съзнателно или не, вместо
да променяме средата към по-добро, пресъздаваме това, което ни е най-познато.
„Представете си как би изглеждало образованието в България, ако вместо да си
мислим: „Е, какво толкова, нали и ние сме
продукт на тази система“, помечтаем за
това как искаме да се чувстват и какво
искаме да постигат нашите деца в училище“, коментира Анжела Деянска, ръководител „Развитие и фондонабиране“ в „Заедно
в час“.
Вероятно един от най-важните научени уроци, свързан именно със системната
промяна, е това, че за да я има, „трябва
да намираме или създаваме решения, които могат лесно да се копират и приложат
в по-голям мащаб“, както споделя Петко
Иванов, ръководител „Технологии, операции и маркетинг“ в „Заедно в час“.

2013

2014

Организацията получава награда за най-добра
НПО от годишните
награди на Forbes
България.

„Заедно в час“ сключва партньорство с
Пловдивския университет за квалификация
на участниците в програмата.

„Заедно в час“ все
по-активно участва
в обсъждането на политики и становища,
свързани с образованието в страната.

Организацията започва да работи в регион
Ловеч, където дългогодишен партньор е
„Титан Златна Панега Цимент“ АД.

Започва партньорството с минерални
води „Банкя“.

Първият випуск учители завършва успешно
двете си години в програмата.
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Партньорството и силата
на общността

През годините сме се убедили, че устойчивостта ни като организация зависи от
хората: хората в екипа, хората в програмите, хората, които ни съветват и ни
провокират да мислим в нови и различни
посоки, и всички хора, които подкрепят
мисията ни със свои ресурси. „Нашите
съмишленици даряват не само средства,
но и вяра в мисията ни. Без нея подкрепата
е неустойчива, а работата ни – невъзможна“, отбелязва Анжела Деянска.
Две или повече глави мислят много подобре от една. Това важи както вътре в
организацията, така и за образователната екосистема. Ние вярваме, че е важно да
има повече организации, които работят за
равен достъп до качествено образование,
за да можем да координираме усилията си
с тях, да обменяме опит и информация. Не
съществува само едно оптимално решение
на този проблем, което една-единствена
организация да може да предостави. „Затова и силата на нашата общност се корени
в партньорствата, които изграждаме“, коментира Нели Колева, директор „Стратегически партньорства“ в „Заедно в час“.

Хората са ключът

В началото си мислехме, че е въпрос на
пропуски в някоя конкретна политика, че
информация за образователното неравенство и последиците от него не достига
до съответните органи и институции, но
осъзнахме, че тук не става въпрос за липса на информация. По-важното е в тези

органи и институции да има хора, които
вярват, че всяко дете в България заслужава качествено образование, и работят за
това дългосрочно. „Един ключов човек на
правилното място може да има огромно
благотворно въздействие върху живота на
хиляди деца“, допълва Петко Иванов.
Научихме, че е необходимо страшно много време, преди да достигнем тази критична маса от хора, които споделят една и
съща визия и работят за нейното реализиране през призмата на собствената си професия и гражданска позиция. Да убедим достатъчно хора в правотата на тази визия,
да ги открием сред вече съществуващите
организации и сред нашите партньори и
съмишленици, да се научим да работим заедно, да се научим да обменяме опит и информация, да помогнем на възпитаниците
на нашите програми да си намерят роля и
място в тази система… всичко това отнема страшно много време. „Нещата не
се получават просто с две конференции и
след това – хайде да се съберем и да правим нещо. Този процес изисква целенасочена работа, инвестиция в изграждането на
взаимоотношения в тази общност, в усещането, че въобще има такава общност“,
допълва Траян Траянов. 10 години по-късно
можем уверено да заявим, че активната образователна общност нараства бавно, но
сигурно.
„Не на последно място, научихме и че децата са мъдри и заслужават да им дадем
думата, особено когато говорим за тяхното собствено образование“, припомня Нели
Колева.

2015

„Заедно в час“ се включва в основаването на „Образование България
2030“
Организацията започва работа в
Стара Загора и Разград. В област
Разград дългогодишен регионален
партньор е „Амилум България“.
„Заедно в час“ сключва с Община
Пловдив мемурандум за сътрудничество и партньорство. Впоследствие организацията участва в
изготвянето на стратегия за развитие на образованието в областта.

Устойчивостта ни като
организация зависи от хората:
хората в екипа, хората в програ
мите, хората, които ни съветват
и ни провокират да мислим в нови и
различни посоки.

Биляна Асеновска,
випуск 2015-2017, с
ученици по време
на състезание
"Грамотко"

2016

Публикуван е наръчникът „Как да развиваме умения на 21-ви век в час“
Започва европейският проект „Нов
път в преподаването” (NEWTT) с партньори от България „Заедно в час“, МОН
и Пловдивски университет. Проектът апробира алтернативни начини
за квалификация и обучение на нови
учители.
Най-големият випуск на “Заедно в час“
влиза в училище. Организацията вече
работи в 10 региона на страната.
Глобалната конференция на Teach For
All за първи път се провежда в Европа
и България, а „Заедно в час“ е домакин.

www.zaednovchas.bg
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Фокус върху резултатите и дългосрочното въздействие

Какво е въздействието на „Заедно в час“?
Две независими външни изследвания доказват ефективността на програма
„Нов път в преподаването“ и измерват добавената стойност за учениците

В „Заедно в час“ знаем, че предизвикателството за осигуряване на равен достъп
до качествено образование за всички деца
не е по силите на една-единствена институция или организация. Затова работим
с общност от учители, училищни екипи и
образователни институции, корпоративни
партньори и съмишленици за дългосрочно
подобряване на образованието в страната.
От 2010 г. насам стратегията ни еволюира, като всяко наше решение за промяна
винаги се е основавало на данни.
Именно затова инвестирахме време,
усилия и ресурси в комплексния процес на
изготвяне на независима външна оценка за
дейността на организацията.
Оценката беше възложена на два изследователски екипа: екипа на д-р Кийт М.
Кършнър и д-р Елена Шмит от Research and
Evaluation International (REI) и д-р Радостина
Ангелова, управител на Global Metrix; и екипа на д-р Боян Захариев и Илко Йорданов от
Институт „Отворено общество“ – София.

„Заедно в час“ оказва положително въздействие
върху нагласите и поведението на учителите

2017
Общинският съвет на Плов
див приема стратегия за
развитие на образованието в
общината 2017-2022. Документът е създаден в партньорство със „Заедно в час“
Възпитаникът на „Заедно
в час“ Емилиян Кадийски е
отличен в класацията „30 под
30“ на Forbes Европа.
Явор Атанасов прави едно от
първите „Предизвикател-
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2018
ства с кауза“ в подкрепа на
„Заедно в час“ с велообиколка
от Лондон до Барселона.
„Заедно в час“ и Синдикатът
на българските учители организират кръгла маса на тема
„Как да намерим, обучим и задържим успешните учители“.
Walltopia дарява нов офис на
„Заедно в час“ в сградата
Collider Activity Center.

„Заедно в час“ започва да работи и с Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и
Методий“ за квалификация
на учителите.
Първа благотворителна
викторина QuizIT съвместно
с Questers.
Започва тригодишният
европейски проект FIERST с
български партньори „Заедно
в час“, МОН и Нов български
университет. СБУ е асоцииран партньор.

Първи регионален
форум за споделяне
на добри практики
на учители в област
Стара Загора съвместно с РУO.

Суперсилите на „Заедно в час“
Учителите от програма „Нов път в
преподаването“ в по-голяма степен:
са загрижени за учениците си;
уважават мнението и гледната точка
на учениците си;
преподават завладяващи уроци;
обобщават ключови понятия и идеи;
управляват класната си стая;
предизвикват учениците си да излязат
извън зоната си на комфорт, за да стават
все по-добри
в сравнение с контролната група учители в
изследването.

Положителна оценка от учениците
Учениците имат преобладаващо положително мнение за учителите в програмата.
Децата споделят, че участниците в програмата обясняват практическото приложение на уроците, насърчават всеки ученик
да взима участие в час и създават подходяща учебна среда в класната стая.

Принос към училищната общност
Директорите оценяват положително приноса на учителите от програмата към училищната общност и ги описват като учители, които:
се стремят да повишат мотивацията
на всеки ученик, като измислят и прилагат разнообразни дейности за тази цел;
поставят високи цели;
развиват социално-емоционалните умения на учениците чрез добра комуникация, изграждане на взаимоотношения
и работа по проекти, които изискват
сътрудничество;
споделят урочни планове с колегите си;
по-често вземат активно участие в училищни съвети;
организират срещи с външни гости, които да служат като ролеви модели за децата и училищната общност;
организират различни обучения за колегите си;
са готови да търсят и споделят съвети
с други колеги в училище.
Положително въздействие върху резултатите на учениците

Учениците,
на които
преподават
участници
в програма
„Нов път в
преподаването“,
се представят
значително
по-добре на
външните
оценявания по:
математика
природни науки
английски език.

Допълнителна информация
за външните оценки може
да прочетете на сайта на
„Заедно в час“ www.zaednovchas.bg/
vanshni-otsenki/

„Заедно в час“ работи по-добре:
В малки и не толкова урбанизирани общности, където най-често са концентрирани
и по-непривилегированите общности в България.
По-малко отпаднали ученици с учители от програма „Нов път в преподаването“.
Това се отчита и в сравнителната група и спрямо статистиката за страната.

2019
Траян Траянов става изпълнителен директор на „Заедно в час“, а Евгения Пеева – председател на Управителния съвет на организацията.
Стартира образователният сайт
prepodavame.bg за споделяне на добри практики от учители за учители.
Първата фаза на съвместния проект със
Столична община „От визия към резултати“
е реализирана с 4 училища от София.
13 обучения на „Заедно в час“ са включени в
регистъра на МОН с одобрени обучения за
повишаване квалификацията на учителите.

2020
„Заедно в час“ започва
нова програма “Училища за
пример“за подкрепа на цели
училищни екипи.
Програмата за професионално и лидерско развитие за
учители вече носи името „Нов
път в преподаването“.
“Заедно в час” и СБУ изпълняват част от дейностите по
Национална програма „Мотивирани учители“ на Министерството на образованието.

Първа виртуална Лятна
академия за ученици и първо
виртуално лятно обучение
на новите учители от 10-ия
випуск на „Заедно в час“.
„Заедно в час” работи с
районните управления по
образованието и учители от
областите Враца, Пловдив
и София област по програма
„Компетентности“ на Министерството на образованието и науката.

www.zaednovchas.bg
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Истории за промяна

Как може да
изглежда промяната
Всяка мисия има своето човешко лице. В „Заедно в час“ вече
10 години се стремим да показваме и историите, които ни
вдъхновяват, които ни помагат да вървим в правилната посока,
и ни дават увереност за бъдещетo. В тази част от доклада
разказваме три истории, които показват човешкото лице и
резултата от усилията ни съвместно с учителите, училищата
и общностите, в които работим.
18
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Когато ученикът последва учителя:
Историята на Гергана Чолакова

Прочетете цялата
история тук:
www.zaednovchas.bg/
geri-cholakova/

Септември 2011 г. за Гергана Чолакова и
съучениците ѝ в Професионалната гимназия по туризъм в Самоков часовете протичат в обичайния за началото на учебната година ритъм. В някои часове обаче се
усеща малко по-различна атмосфера – не
само защото учителите, които ги водят,
са нови, а и защото са доста по-млади от
останалите учители в гимназията.
Две от новите лица са Радина Маринчева, която преподава икономика, предприемачество и счетоводство, и Деян Петров,
който води часовете от философския цикъл.
Докато опознават учениците си, Ради-

на и Деян споделят и за себе си. Така Гери
и съучениците ѝ разбират, че двамата са
в Самоков като част от първия випуск на
програма за привличане на професионалисти от различни сфери към учителската
професия с цел осигуряване на равен достъп
до образование за всички деца в България.
Гери, тогава в 10. клас, чува за фондация
„Заедно в час“ за първи път. Тази първа среща с организацията посява семената на
дългогодишно приключение, в рамките на
което Гери ще влезе в историята като първия ученик на учители на „Заедно в час“, който също става учител по програмата, а днес
вече и част от екипа на организацията.

„Заедно в час“ е кауза – да мислим за бъдещето на България през учениците, така че всички да са обхванати
и да няма ученици, които изостават и/или отпадат“, обяснява Гери. „Чувството на общност те кара да се
чувстваш значим и полезен. Ако срещна някакво предизвикателство, само пиша на общността: „Това ми е
проблем. Какво да направя?“, и ще получа много отговори, което за мен е много ценно.“

Гергана по време
на Лятното обучение на „Заедно в
час“ през 2018 г.

www.zaednovchas.bg
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Фокус върху резултатите и дългосрочното развитие

Отивамe на ПлаМнина
Или как един планински летен лагер вдъхнови група учители да създадат
автентични и незабравими преживявания за децата приключенци

22

образователни
организации и
инициативи са
създадени от
възпитаници на
„Заедно в час“ от
2011 г. до днес.

Как се развива
„ПлаМнина“,
научете тук:
zaednovchas.bg/
otivam-na-plamnina/
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През лятото на 2019 г. младите учители
Елена Татарова, Марин-Асен Коджаиванов и
София Стефанова приключват първата си
година в училище като учители в програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в
час“. Един от елементите на програмата
е работа по летен проект за учениците.
Въпреки че Елена, Марин-Асен и София преподават в три различни населени места
– Самоков, София и едно плевенско село, те
решават да работят заедно, обединени от
страстта си към планината. Включват в
екипа си още двама приключенци – учителя
по география Янко Морунов, който също е
възпитаник на „Заедно в час“, и специалиста по медийни комуникации и маркетинг
Катерина Стоянова.

Плам за планината

Водени от мотивацията да разпалят
„плам за планината“ в сърцата на учениците, ентусиастите от новосформирания екип осъществяват първия си лагер на
ЦПШ „Мальовица“ с група от 10 приключенци. Дейностите включват работилници

Заедно в час / Годишен доклад

по първа помощ, ориентиране с карта и
компас, планинска маркировка, екипиране
за преход, биоразнообразие, творчество и
естествено – изкачване на връх Мальовица. Сами можете да си представите колко
разнообразни умения развиват учениците
чрез изпълнението на тези дейности. Учителите намират необходимите ресурси с
помощта на дарители, за да не натоварват семейния бюджет на учениците си,
а всички дейности по време на лагера се
ръководят от експерти и обучители в съответната сфера.
Преживяването се оказва невероятно
зареждащо както за учениците, така и за
техните учители. Елена, Марин-Асен, София, Янко и Катерина не само започват да
планират следващия си лагер веднага щом
приключва първият, но и решават да учредят Фондация „ПлаМнина“, за да предоставят още по-незабравими преживявания
на най-големите авантюристи – децата.
Стремежът им е да възпитават обич към
природата и планината сред младите хора
и да ги мотивират за един по-активен начин на живот.

От класната стая до
поста на училищен лидер
На 15 септември 2011 г. 21 нови учители влизат в класните стаи в 4 области на страната. Те са първият випуск на програмата
на фондация „Заедно в час“, която днес носи
името „Нов път в преподаването“. Десетилетие по-късно през програмата преминават над 400 души, водени от каузата за
осигуряване на равен достъп до качествено
образование за всички ученици в България.
Програмата обаче е само първата стъпка и началото, което позволява на всеки да
намери своя начин да работи за подобряване на българското образование. И тук
започват интересните истории за из-

Даниела Тодорова и трансформациите на професионалния път за
създаването на училищен лидер
„Основната функция на ръководството на едно училище е да даде
посока и визия, да създаде среда,
в която учителите да могат да
работят, и да ги подкрепя. Учителите са тези, които могат да
случат промяната, но ако нямат
подходяща среда, каквито и усилия
да полагат, каквито и качества да
имат, не могат да случат никаква промяна или я случват на много
малко пространство, в собствената класна стая.“
Даниела Тодорова, директор на ЧУ
„Българско школо“ и ЧДГ „Слънчево
зайче“ в гр. София

растването, надграждането и осезаемия
ефект от първите две години в училище.
Повечето от възпитаниците на програмата остават в сферата на образованието – като учители, образователни
експерти в различни организации и предприемачи със собствени идеи за подобряване на средата. Една част избират да поемат и пътя на училищното лидерство. За
част от тях и въздействието на програмата върху техния професионален път ви
разказваме с Даниела Тодорова (2011–2013),
Росен Богомилов (2015–2017) и Стоянка Йорданова (2016–2018).

Росен Богомилов и стремежът
към създаването на общност
„Основното нещо, на което [се държи] в „Заедно в час“, е изграждането на общност. Ако [успееш] да
изградиш такава общност в твоето училище, в класа, в който преподаваш, връзката учител–ученик
и ученик–директор/зам.-директор
не може да бъде скъсана. Аз и до ден
днешен поддържам контакт с всички мои ученици. Щастлив съм, че все
повече образователни институции
осъзнават [важността на изграждането на чувство на принадлежност],
благодарение на опита, който „Заедно в час“ им предава.“
Росен Богомилов, зам.-директор
на 106 ОУ „Григорий Цамблак“ в гр.
София

10 от
възпитаниците
на „Заедно в час“
заемат позиции
на директори,
зам.-директори
и други лидерски
роли в учебни
заведения към
края на 2020 г.

Стоянка Йорданова и приложимостта на опита от класната
стая до лидерската позиция
„Придобих полезен опит като учител на „Заедно в час“, който сега
мога да предам на колегите в училище. Културата на класната стая,
която изграждаме по време на програмата, ми помага на този ръководен пост да задам някакви правила и
норми, които да се спазват.“
Стоянка Йорданова,
зам.-директор на ОУ „Гео Милев“ –
Пловдив
Прочетете
историите
на тримата:
zaednovchas.bg/
alumni-direktori/
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Следващите 10

С поглед към
следващите 10
Един от принципите, които стоят в основата на програмите на
„Заедно в час“, всички обучения и подкрепа на учители и училищни
екипи е: „Поставяне ученика в центъра на учебния процес“. Това
означава все по-често да се обръщаме към учениците и да се
водим от тях в действията, които предприемаме като учители
и образователни експерти. Затова и този доклад нямаше да е
пълен без гледната точка на учениците. В тези две истории
споделяме повече за мечтите на учениците за училището
и образованието, за бъдещето, което те също трябва да
формират не от утре, а от днес.
22
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Училището на бъдещето
през погледа на учениците
Как си представяте училището на бъдещето? Две учителки от
програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно в час“ дават думата
на своите ученици, а отговорите им може да ви изненадат
Когато говорят за класните стаи на бъдещето, повечето технологични и образователни гурута описват интерактивни дъски, дигитални класни стаи и учебни часове
„в облака“. Но дали самите ученици, които
трябва да са в центъра на учебния процес,
си представят същото?
С този въпрос две учителки от програма „Нов път в преподаването“ на „Заедно
в час“ – Габриела Поборникова и Елена Татарова – предизвикват своите ученици. И
ги провокират да опишат как ще изглежда
училището на бъдещето, а резултатите
вероятно ще изненадат мнозина.
Освен дигиталните дъски тийнейджърите от СОУ „Христо Ботев“ в Горна Малина,
където работи Габриела, и Професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов” в София,
където преподава Елена, си представят и
далеч по-различни иновации като разходки
в планината, учебен ден с домашни любимци,
повече избор и въздействие върху учебния
процес и здравословна храна в столовата.

Мечти по време на пандемия
Всичко започва преди почти две години, когато Елена и Габриела предлагат на своите
ученици да заформят клуб на „приятелите
по писмо“ и да си кореспондират, без да са се
виждали предварително. Точно когато решават, че е време да ги запознаят на живо,
обаче идва извънредното положение заради пандемията от Covid-19. Пътуванията
са ограничени, а часовете – както повечето други социални интеракции – минават
онлайн. Това обаче не спира двете учителки
да осъществят намерението си да сближат своите ученици.
„Дистанционното обучение ни провокира да направим Facebook група, в която да
отправяме различни предизвикателства,
за да се опознаят по-добре учениците. После ни дойде идеята, че много рядко се дава
гласност на учениците, за да разкажат какво те мислят за образованието, как според
тях трябва да се случва и от какво имат
нужда“, разказва Габриела Поборникова, която е завършила психология и преподава две
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години философски цикъл в училището в
Горна Малина.
Според Елена Татарова, която е учител
по английски и също е завършила психология, предизвикателството за „създаване“
на училище на бъдещето замислят като
глътка свеж въздух за учениците по време
на пандемията. Задачата е и възможност
да погледнат по-критично и креативно
към образователната реалност, която в
техните очи рядко предлага нестандартни и творчески подходи.
В началото учителките разделят учениците на отбори по двама (един ученик от
Горна Малина и един от София) и им дават
три седмици, за да разработят проект
как би изглеждало тяхното училище на
бъдещето – могат да използват рисунки,
презентации, илюстрации. Всеки отбор се
подготвя отделно, а по време на специална
онлайн среща всеки отбор споделя своето
„училище на бъдещето“. Ето ги резултатите, които самите ученици представиха
по време на Zoom среща в края на май.

Връзката с природата >
дигиталната класна стая
„Понякога си
мислим, че
учениците
не виждат
проблемите в
съвременното
училище, но дори
и да не ги виждат
по същия начин,
те ги усещат,
защото влияят
най-много на
тях“, казва Елена
Татарова
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„Решихме, че ще е добре училището да е
около гора или да има растения около него,
децата да учат на чист въздух“, разказва
Кристиана от отбор „Свободни заедно“. Тя
показва илюстрация на училището, което
прилича на замък, и уточнява, че на учениците вероятно би им било по-интересно
да прекарват времето си в подобна сграда.
„На нас ни дойде идята да направим училището сред природата, защото в днешно време всички ѝ вредят, а ако прекарват
време сред нея, хората ще се научат да не
я замърсяват“, уточнява тя и добавя, че
извънкласните занимания могат да включват разходки в планината, пикници и уроци
по разпъване на палатка.

Идеята за обвързване на учебния процес
с околната среда проличава във всички четири проекта. В училище „Светлина в тунела“ на Илияна и Зорница например повечето часове ще са на открито („защо да не
се възползваме, когато е хубаво времето?“),
а Елена и Симона от отбор „Пингвините“ си
представят учебни дни, в които учениците могат да идват със своите домашни
любимци на училище.
„Би било интересно да си водим домашните любимци на училиище, но не знам дали
директорката ще се зарадва. Това, което
за мен беше най-важният акцент, е крещящата нужда от досег с природата“, заключава Елена Татарова и добавя, че според нея
ученето чрез преживяване е нещо, което не
може да бъде заменено от часовете сред четири стени.

Свобода да избираш
(какво да учиш)

Друг водещ акцент в презентациите на
отборите бе нуждата от повече свобода при избора на предмети и по-сериозен
фокус върху същината на ученето, отколкото върху „предаването на знание“. „В някои от проектите си пролича темата за
правото на избор – ама на истински избор,
който да се дава на децата, за да имат
право да изучават предмети спрямо интересите си, за да може на тях самите да им
стане ясно какво им е интересно и полезно.
Защото много голяма част от учениците
в съвременната образователна система
не знаят какви точно са интересите им“,
казва Габриела Поборникова.
Ето например „Светлина в тунела“ на
Илияна и Зорница, които искат преподаването по български език и литература да
се фокусира повече върху житейския път
на авторите и да се ходи до техните къщи-музеи. Или преподаването по геогра-

фия да бъде свързано с екскурзии до съответните места в България.
„До седми клас ще има задължителни
предмети, след осми клас ще се изберат
половината, а в по-горен курс ще има кариерно ориентиране“, добавят съотборничките.
Йоан и Павлина от отбор „Ягодови наденички“ пък си представят в своето училище, наречено „Радост“, часовете да са
по-кратки (по 35 минути), да бъдат последвани от 10 минути за споделяне и изслушване на учениците, и да няма класни стаи,
а учебни пространства. „Искаме училще,
което да създава личности, а не просто
да държи някакви уж знания да се водят
за взети“, заключава Павлина по време на
презентацията си. А учителките си водят
бележки.
В своите презентации учениците отбелязват и ползата от това да имат млади
учители. Според Кристиана от „Свободни
заедно“ е полезно „повечето учители да
бъдат млади, да бъдат на нашия акъл, защото не всеки учител може да разбере ученика. Работата им да бъде удоволствие, а
не да я изпълняват като задължение“.

Колко е важно да дадеш
думата на учениците

Разбира се, повечето ученици бяха включили в проектите си и технологични елементи, които свързваме с „училища на
бъдещето“ – дигитални дъски, таблети,
прикачени към чиновете, умни кошчета,
които разпределят боклука разделно… Истинската добавена стойност обаче бяха
простичките, но сякаш неглижирани идеи
като тези за по-добра връзка с природата
и практически насоченото учене.
„Понякога си мислим, че учениците не
виждат проблемите в съвременното училище, но дори и да не ги виждат по същия

начин, те ги усещат, защото влияят
най-много на тях“, казва Елена Татарова.
И добавя, че образователната система
трябва да предлага възможност на младежите да развият себе си като личности,
да създадат, поддържат и развиват интересите си и да направят своя професионален избор на тази база, вместо да им се
наливат знания, които те често не могат
да поемат.
„Наистина бях приятно изненадана и
трогната от идеите им и по-скоро затвърдих мнението си, че трябва да се дава
глас на учениците по тези теми, защото
образованието е голяма част от техния
живот“, завършва Габриела Поборникова.
Ако има един важен урок, който всеки
учител може да си извади от предизвикателството на Габриела и Елена, то той е
да дават думата на учениците по-често.
Могат да останат очаровани и може би да
станат още по-добри учители.
За самите ученици преживяването също
носи своите награди – както под формата
на нови силни приятелства, така и като
допълнително приключение, организирано от двете учителки. За всички отбори
те подготвят вълнуващи срещи с ролеви
модели – професионалисти от различни
сфери, към които учениците имат интерес. А отборът на Илияна и Зори с проекта
„Светлина в тунела“, който събра най-много точки при представянето, имаше специална изложба в Зона 21, за която те не
подозираха до самото й откриване. За да
стигнат до изложбата обаче, учениците
се срещнаха отново, този път на живо, и в
отбори преминаха през търсене на съкровища и забележителности из софийските
улици. На финалната права в Зона 21 учениците анализираха какво е да работиш в
екип и защо това умение е важно в XXI век
с Алекс Мирчева от екипа на Зона 21 и Образование България 2030.

Снимки от „Лов на съкровища“ в София, награда за учениците от Горна Малина и
София на Габи и Елена
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Следващите 10

Ученичката Айлин Хаджийска

Моите мечти за българското образование

Ученици от
ОУ „Христо Ботев“
- с. Брестница

Айлин Хаджийска, ученичка
в 97 СУ „Братя Миладинови“,
София
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Когато говорим за успеха на всяко дете,
често сякаш, ние, възрастните, забравяме
да питаме самите ученици какво мислят
те за образованието, какво би ги направило
по-щастливи, по-мотивирани, по-уверени.
Затова и в този доклад искахме да имаме
гледната точка и на учениците. Поканихме Айлин Хаджийска, ученичка в 10. клас в 97
СУ „Братя Миладинови“ в София, да напише
собствен текст, като я провокирахме да
сподели своите мечти за бъдещето на образованието след 10 години. Айлин е ученичка
на няколко поколения учители в програма
„Нов път в преподаването“, 8 поредни години тя участва в Лятната ни академия за
ученици. Отделно през годините й преподават като редовни учители и възпитаници
на програмата, които работят в 97 СУ. Айлин мечтае да стане журналист и обича да
пише. А как вижда тя образованието днес и
в бъдеще, прочетете тук:
Аз съм ученичка, изживяла вече едно десе-
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тилетие в училище. Като всеки един ученик
започнах, без да знам много за образователната система и училището. Влязох в един
нов свят, изпълнен с приключения и немалко
предизвикателства. За мен образованието
е едно от най-важните неща за хората на
моята възраст. Чрез него научаваме много
за света, в който живеем. То е ключово и за
нашето бъдеще като разумни и отговорни
за собственото си развитие личности.
Припомням си това, когато срещам затруднения с изпълнението на поставените
ми задачи, и си задам въпроса: „Наистина ли
след време искам да разчитам на някого, за
да живея нормално?“. Моят отговор е: „Не!“.
Образованието е ключ към това да бъдем
независими личности. Всеки се чувства
по-добре, когато разчита на себе си, а не
на някой друг за каквото и да е. Ролята на
един ученик е да ходи на училище и да се учи.
Понякога е трудно, но след 10 години ще видим, че благодарение на тези трудности

сме излезли от зоната си на комфорт и сме
се развили. За мен остават още две години
и половина в училище и знам, че ще се възползвам колкото мога повече от престоя
си тук. Смятам да подобря уменията си във
всяко едно отношение и да си взема най-доброто, което образователната система на
България ми предлага.
Вярвам, че за да бъдем по-въвлечени в
учението, на учениците са ни нужни най-вече мотивация и добри учители, които да
ни подкрепят. За мен е огромна радост,
че имам такива учители около себе си, от
които получавам качествено образование.
Задавам си обаче въпроса, дали след време
децата ми ще могат да получат такова?
Образованието е не само да си научиш
урока и да бъдеш подготвен за изпитване
или контролна работа. За да вземем максимума, според мен трябва да развиваме
много меките си умения чрез презентации
и комуникация с другите. И на второ място – да задаваме много, ама наистина много
въпроси на учителите си, не само за училище и изучаваните предмети, но и за всичко,
което се случва извън него.
Отношенията между учител и ученик
са едни от най-интересните в периода на
нашето израстване. Разбира се, в никакъв
случай не са приятелски, но могат да ни научат на много отвъд преподаването в час.
Учителите ни дават съвети и ни подкрепят, когато имаме нужда, въпреки че не са
наши приятели или роднини. За мен това е и
една от най-трудните професии. Един учител преподава на много ученици и изживява
техните животи заедно със самите тях.
След 10 години бих искала да има много
повече мотивирани учители, които да учат
учениците да мислят разумно и да изграждат собствено мнение по важни въпроси,
отколкото да мислим по същия начин като
тях самите. Идеалният учител не е този,
който пише само отлични оценки или извинява отсъствия, а онзи, който показва, че
всъщност светът има много тайни, които
чакат да бъдат разкрити.
От друга страна, необходима ни е и личната мотивация. Всички имаме мечти – да
станем пилоти, журналисти, лекари, полицаи и какво ли още не. За да постигнем
тези мечти, трябва много работа. Като
за начало да започнем с това да мислим за
бъдещето си отсега. Ако сега не започнем
да се трудим, след време може да е късно.
Срещам мои връстници, които не искат да
учат, защото са били тормозени в училище
или смятат, че образованието не може да
им помогне да сбъднат мечтите си.

Според изследване на УНИЦЕФ учениците в България са сред 10-те най-засегнати
от проблема „училищен тормоз“ от общо
43 изследвани страни. Като ученичка неведнъж съм ставала свидетел на тормоз,
който кара учениците да понижават своето самочувствие и да се чувстват зле. Този
тормоз има огромно влияние върху самите
тях и техните мечти. Те започват да не си
вярват, да се отказват и да мислят, че техните мечти са невъзможни. В бъдеще трябва да подсигурим училищна среда, която не
е свързана с ужасно изживяване и съсипване

След 10 години искам да има много
повече мотивирани учители, които
учат учениците да мислят разумно
и да изграждат собствено мнение по
важни въпроси, не да мислим по същия
начин като тях.
на детските мечти. Самите ученици, които тормозят свои съученици, пък трябва
да осъзнаят, че това не е просто шега, а
има лоши и дълготрайни последствия. Това
е едно от нещата, които бих искала да се
променят в сферата на образованието.
Учениците да осъзнаят, че е необходимо да
поемат отговорност за своите действия,
независимо на каква възраст са те. Необходими са много разговори между учители,
ученици и родители, защото често има
лични изживявания, които влияят силно и
по непредвидим начин. Тук идва и ролята на
учителя като слушател, който да изслуша
спокойно ученика и да му даде съвет, с който да му помогне.
Учениците, които не виждат как училището им помага в сбъдването на мечтите,
пък имат нужда да погледнат по-широко
към света. Смятам, че всеки един ученик,
който вярва, че след време някои предмети няма да са необходими, донякъде греши.
Без да осъзнаваме, те са навсякъде около
нас, просто ние имаме фокус върху други неща. Например математиката, един
от най-трудните предмети в училище,
но и най-често използваният в живота. В
бъдеще ми се иска повече ученици да виждат смисъл в ученето.
В заключение, смятам, че образованието е наистина важно за нас и, за да сбъднем
мечтите си, трябва много труд и усърдна
работа. И от нас, учениците, и от учителите, и от цялото ни общество.
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Каузата, която
обединява всички
Знаем, че мисията за осигуряване на равен достъп до
качествено образование е много по-голяма от работата на една
организация. Тя е отговорност на всички и затова в нейното
осъществяване роля имат много други хора и организации,
които през своята работа допринасят за това повече деца
да имат възможност да осъществят пълния си потенциал.
Благодарни сме на всички партньори, съмишленици и дарители,
които години наред ни подкрепят и правят работата ни на
терен възможна. Тяхната роля е безценна!
28
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Първите
партньори
- Фондация
„Америка за
България“
„Достъпът до качествено образование на
всяко дете е необходимо условие за развитието на жизнен частен сектор и демократично общество. За нас от Фондация
„Америка за България“ това означава да подкрепяме преподавателите в усилието им да
подготвят младите хора за професиите на
бъдещето. Фондация „Заедно в час“ има ключова роля за постигане на тази цел. Създадохме я преди 10 години и за това време тя
се наложи като една от най-уважаваните,
компетентни и разпознаваеми организации
в сферата на образованието.
Преди три години създадохме и „Академия за лидери в образованието“ в подкрепа
на училищни екипи в цялата страна. Заради успеха и зрелостта на „Заедно в час“ от
2021 г. те ще поемат управлението и на
тази инициатива, за да ѝ дадат още по-голям размах и мащаб. Уверени сме, че по този
начин учителската общност ще е по-силна,
а образователните потребности на педагози и ученици ще бъдат подкрепени по още
по-убедителен начин.“
Нанси Шилър,
президент на Фондация
„Америка за България“

За Фондация „Америка за България“
Фондация „Америка за България“ работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията 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.
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Управителен съвет
Верните съмишленици, които ни помагат за
стратегическото развитие на „Заедно в час“.
Председател: Христо Манов
Членове на УС: Евгения Пеева-Кирова, Цветан Лъжански, Татяна Найденова, Христо Манов, Мирослав Стойчев,
Светозар Георгиев, Атанас Гаров, проф. Николай Денков, Траян Траянов (изпълнителен директор), Нели Колева
(директор „Публични партньорства“), Росен Богомилов (възпитаник на „Заедно в час“).
Искрено благодарим за подкрепата през годините на Георги Сиджимков и Екатерина Граменова, които напуснаха
Управителния съвет края на 2020 , но остават верни съмишленици на каузата на „Заедно в час“.

Корпоративни партньори
Работата на учителите по програмата „Заедно в час“
и на екипа на фондацията се осъществява и с 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 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

БРОНЗОВИ ПАРТНЬОРИ
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Нашите партньори и съмишленици за нас
Над 500 индивидуални дарители и съмишленици подкрепят работата
на „Заедно в час“. Ето и причините „защо“ на част от тях:

„Образованието
играе изключително важна роля в
развитието на едно
общество. Подкрепям „Заедно в час“,
защото вярвам, че
бъдещето на обществото ни зависи
от доброто образование на всяко едно
дете — независимо
от произхода му.“

„Каузата на „Заедно в час“ е особено близка за мен, защото съм от
семейство с три поколения учители. От своя собствен опит знам
и как истински отдадените учители могат да помогнат на всяко
едно дете, независимо къде живее и расте, да увеличи знанията
си и да развие възможностите си.“

Радослав Василев,
софтуерен инженер

Алек Алексиев, актьор

Цвета Семова, образователен експерт

„Заедно в час“ е каузата, която инвестира в бъдещето
на България. Единомислещи
хора, които вярват в смисъла
на адекватното образование
като нещо възвишено. Горд
съм, че мога да се асоциирам с
тяхната идеология!“

„Нашето желание е да допринесем учителите
да се изграждат и развиват като успешни личности и лидери в своите училища и
общности, да подхранват апетита за знание
на децата и да разгръщат пред тях нови
хоризонти.“
Зоя Паунова, изп. директор на „Астра Зeнека“

„Преди 20 години в последния учебен ден благодарих на моята учителка по английски
език – казах й, че без нея аз нямаше да съм успяла да спечеля стипендия за университет в САЩ. И все още го вярвам силно. Качественото образование ми даде шанс да
изградя път и кариера за себе си, за които дори не съм и мечтала. Подкрепям „Заедно в
час“ още от първите години на създаването на организацията, защото силно вярвам,
че доброто образование и добрите учители могат да променят животи!“
Мина Димитрова, директор в Google

„Бъдещето принадлежи на следващите
поколения. Избирам и подкрепям проекти, които работят за развитието на
адекватно и достъпно образование.“
Райчо Райчев, космически предприемач

„Вярвам, че образованието
е основен фактор, който ще
помогне на обществото ни
да достигне просперитет.
„Заедно в час“ е организацията, която прави най-много
в тази посока, и затова ги
подкрепям.“
Виктор Пенев, предприемач

„Подкрепям „Заедно в час“, защото екипът на
организацията са едни изключителни млади хора.
Възхищавам се на заряда, с който се борят с почти
непосилната задача да подобрят образованието в
България.“
- Богомил Балкански, предприемач

www.zaednovchas.bg
www.zaednovchas.bg
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Ефективно сътрудничество

Директорите на нашите училища
партньори за работата с нас
„Аз имам пряко наблюдение върху работата на тези учители и се гордея,
че имам привилегията да ги ръководя и да се уча от тях. Те са иновативни, целенасочени и мотивирани. Те използват методика на работа, която
е ефективна в класната стая и при планиране и реализиране на проектни
дейности. С лекота, готовност и с творчески хъс се включват в училищния
живот, като завладяват и дългогодишните учители. Те са ценни не само с
изброените дотук качества, но и с личностните си добродетели – откритост, чувство за справедливост, хуманност, инициативност, отговорност, лекота в общуването с колеги, ученици и родители.“
Верка Петкова, директор на СУ „Христо Ботев“, гр. Козлодуй

„Училища за пример“ е изклю„[Решихме
да сме партчително ценна програма, защото
ньор
със
час“]
екипът
на „Заедно
„Заедно в в
час“
споделя
цялата
си
експертиза
и
помага
на
Защото сте иновативни,
училищните общности, от една
нетрадиционни
в методистрана, „да сверят часовниците
те
преподаване,
си“ иси
да на
набележат
посоки за посвоето
усъвършенстване,
а
от
друга
следователни и не се огъ– да общуват с други екипи, които
вате
пред трудностите.
имат различен
контекст, и заедно
да
търсят
решения
на общите
Защото учителите
са си
предизвикателства, като обмесилно мотивирани да
нят опит и гледни точки.”
работят в непривлекаМихаил Ненов,
нас ОУ
телни
села и директор
градове и
“Александър Георгиев-Коджакафадеца
от различни етноси.
лията” гр. Бургас
Защото през всичкото
време, в което учителите работят, вие ги подкрепяте и напътствате.
Защото говорим на един
и същи език – успеха на
всяко дете.“

„Дълго време не смеех да
Ви се доверя, все не ми се
вярваше, че това, което
представяте на разни
форуми, е цялата истина.
Извинете ме за откровеността, но вече се уверих.
Вие наистина създавате
лидери. Досегашната
ни съвместна работа с
„Вашите учители“ ми
носеше удовлетворение,
но точно в тази трудна
обстановка [пандемията
– бел. ред.] разбрах колко
е важно да те разбират
от една дума, да те следват, да бъдем заедно, едно
цяло.“

„Заедно в час“ предоставя прекрасни възможности за надграждането на един учител.
Възможността всяко училище
самостоятелно да си избере
умение, по което да работи,
позволява на партньорите да
се запознаят с уменията и на
другите училища, и да продължат да ги развива в дългосрочен план.“

Таня Николова, директор на
ОбУ „Йордан Йовков“, гр. Пловдив

Красимира Благоева, директор на ОУ „Васил Левски“
в с. Караджово, област Пловдив

Невен Устов, директор на ОУ „Пейо
Крачолов Яворов“, с. Гьоврен, обл.
Смолян, училище партьнор в проект FIERST

Красимира Димитрова,
директор на ОУ „Генерал Карцов“,
с. Христо Даново, обл. Пловдив

„Партньорството със „Заедно в час“ внесе един новаторски ентусиазъм,
който, в комбинация с опита на работещите в училище специалисти, се
оказа още един начин за намиране на креативни пътища за мотивация на
учениците и общността за образование и желание за професионална реализация на нашите ученици. В образователната система е необходимо постоянство, за да се видят резултати след години. За мен и екипа, с който
работя, точно постоянството в създадените партньорства ни нарежда
сред успешните модели на училища в България.”

„Училища за пример“ е изключително ценна програма, защото екипът на
„Заедно в час“ споделя цялата си експертиза и помага на училищните общности,
от една страна, „да сверят часовниците си“ и да набележат посоки за своето
усъвършенстване, а от друга – да общуват с други екипи, които имат различен
контекст, и заедно да търсят решения на общите си предизвикателства, като
обменят опит и гледни точки.“
Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, гр. Бургас
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Финансова информация
януари–декември 2020
Подкрепа от
Teach for all
Училища за пример

Оценка на въздействието и
завършили програмата

5,1%

7,8%

6,8%

Фондонабиране

12,1%

4,2%
ПР и организационно
развитие

5,8%
„Заедно в час“ - разходи
(януари-декември 2020)
BGN 2 718 528

Администрация

Финансиране
от публични
средства
(България)

19,8 %

Нов път в преподаването:
обучение и подкрепа

16,7%

Стратегически
партньорства

(без ФАБ)

16,5%

16,5%

8,3%

Фондации

Нов път в преподаването:
подбор и плейсмънт

Финансова
компенсация
на учители

Разходите са представени
на парична база.
Годишно между 15 и 30%
от разходите на „Заедно
в час“ са покрити от
финансиране извън гранта
от фондация „Америка за
България“

22 %

Разбивка по вид фондонабрано
финансиране
(извън грант от Фондация
„Америка за България“)
(януари-декември 2020)
BGN 1 173 000

37,9 %

Индивидуални
дарители

20,4 %
Корпоративни
дарители
www.zaednovchas.bg
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Подкрепете ни и вие

Как да подкрепите „Заедно в час“?
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!

Споделяйте
за нас
Харесайте
страниците ни
в социалните
мрежи и
споделяйте
постове с ваши
контакти.

Кандидатствайте
и станете учител
Като участник в програма „Нов път в
преподаването“ може директно да влияете върху мотивацията и реализацията
на учениците, промяната в училището и
общността, в които работите.
Кандидатствайте тук и задайте своите
въпроси на apply@zaednovchas.bg

Станете 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, като дарите през
най-удобния за вас начин тук или пишете
на екипа ни на development@zaednovchas.bg

Всички регулярни дарения автоматично се
удвояват от верния ни съмишленик Богомил
Балкански. Научете повече тук.
zaednovchas.bg/fundraiser-bogomil-balkanski/
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Станете училище партньор
Вече можете да станете наше училище
партньор, като присъедините към своя
екип учител от програма „Нов път в преподаването“ или включите целия си екип в
програма „Училища за пример“.
Научете повече за участието в двете
програми за училища партньори тук и на
schools@zaednovchas.bg

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.
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.
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Това издание се разпространява безплатно.
Фондация „Заедно в час“ е отличена като „най-добра обучителна програма“ и „най-добра програма за кариерно развитие“ в
конкурса „Работодател на годината“ 2018 и с първо място в категория „Образование“ на класацията Employer of Choice 2019.
Организацията притежава сертификат за качество ISO 9001:2015.

Адресът на фондация „Заедно в час“ е:
бул. Цариградско шосе 23, гр. София, 1124
За повече информация може да се обадите на телефон
+ 359 2 988 06 88 или да ни пишете на имейл info@zaednovchas.bg.

Открийте ни и в социалните мрежи:

/TeachForBulgaria

по инициативата
и с финансовата
подкрепа на фондация
„Америка за България“

/Заедно в час |
Teach For Bulgaria

/teachforbulgaria

@zaednovchas

@teachforbulgaria

