
Всяко дете има право
да бъде прието и ценено. 

 
 

Всяко дете трябва да бъде 
прието и ценено. 

 

Всяко дете може да бъде 
прието и ценено.

Сега.

Ние работим за това.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
2017

https://www.cie.bg/


КОИ СМЕ НИЕ?

Център за приобщаващо образование е неправителствена организа ия
която работи за утвърждаване на приобщаващата у илищна среда
като стандарт за ка ество в образованието Подкрепяме у илищата
да се развиват като общности със споделени енности и визия така
е де ата да бъдат насър авани да разгърнат способностите си и да

превъзмогват трудностите у ителите да се увстват подкрепени и уве-
рени е са е ективни и е могат да се справят с предизвикателствата
и родителите да поемат своята отговорност в партн орство с у или-
щето

МИСИЯ

ие вярваме е всяко дете трябва да бъде приобщено и енено Център 
за приобщаващо образование работи за со иално приобщаване и
ка ествено образование за вси ки де а

ЦЕЛИ

• Да подкрепим про есионалистите в с ерата на образованието
при работата им с у ени и с разнообразни образователни възмож-
ности и потребности така е да се увстват уверени да обу ават и
подкрепят де ата е ективно и да създадат приобщаваща за вси -
ки у илищна среда

• Да пови им осъзнатостта и капа итета на образователните и со-
иалните институ ии за осигуряване и спазване на стандарти за

детска закрила и детско у астие

• Да пови им осведомеността и увствителността на взимащите
ре ения на на ионално и местно ниво по отно ение на илосо и-
ята и проблемите свързани с приобщаващото образование и дет-
ската закрила

• Да привле ем интереса и подкрепата на гражданите на ългария
донорски организа ии и бизнес компании към каузи свързани с
ка ественото образование безопасността на де ата и детско у ас-
тие



Изминалата  бе е виелица. олко-
ва много различни неща довя, толкова 
ги смеси, така бързо се случи а, че даже 
се пла а дали и как  ще я надмине.  
Почти всички бя а убави и плодонос-
ни – много развитие в на ия Център, 
нови познанства и идеи, нови пътища и 
пътеки. 

али има едно научено нещо в целия 
този ви ър, което да ми се струва на
важно  Има. исля, че трябва да си 
позволим да бъдем идеалисти. е дори 
е задължително да сме идеалисти. аз-

бира се, е много по лесно да осмиваме, критикуваме и да сме справедли-
во недоволни – разру аването ни е по присъщо от създаването. о ако 
имаме свои ценности, макар и в момента непопулярни, трябва да имаме и 
силата да ги споделяме. И вместо да се тю каме за липсата на смислени 
политики и де ствия в съвременното ни общество, да предложим различ-
ни такива. икак не е малко да предложи  избор на тези, които търсят. а-
щото няко  може и да поиска да пробва  И ако го направи, то ще е защото 
има избор. ози избор сме ние, идеалистите – с цялата си уязвимост и с 
цялата си сила.

Има е и тъжни неща през изминалата година. дни от на тъжните бя а 
срещите ми с деца без мечти и със закоравели възрастни циници. От мо-
ите лични врагове усещането за безсилие е в челната четворка и точно то 
се появява при такива срещи под ръка с тъгата. а мен, ако едно дете няма 
мечти, ако не може, или по ло о – не вижда смисъл да мечтае – значи 
цялото ни село, ора, цялото ни загубено село, което отговаря за това дете, 
се е провалило. 

авлизаме в тази година стремглаво все пак тя е дъщеря на , но с 
едно пожелание и с една молитва – да бъдем идеалисти и да няма деца 
без мечти.

Ива Бонева, 
Изпълнителен директор, Център за приобщаващо образование

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР



1. С много говорене и работа наложихме термина „приобщаващо 
образование“.

2. С дейната ни подкрепа новият Закон за училищното и преду-
чилищното образование въведе приобщаващото образование като 
част от своята философия и визия за качествено образование.

3. Домакинствахме най-големия международен форум за приоб-
щаващо образование на DISES, а нашият изпълнителен директор 
Ива Бонева получи международната награда за лидерство за 2017 
година. 

4. С годините порасна и екипът ни – от трима на двайсет.
5. Инициирахме създаването на Професионална общност за при-

общаващо образование – неформална организация на хора, които 
работят в сферата на образованието и налагането на принципите 
на приобщаващото образование е част от личните им стремежи. 

6. Поддържаме най-големия сайт за ресурси в сферата на приоб-
щаващото образование – priobshti.se. И провеждаме едни от най-
добрите обучения и курсове по темите приобщаващо образование, 
детска закрила, детско участие и глобално образование.

7. Годишните ни конференции за приобщаващо образование са 
среща на най-добрите професионалисти от света и България, прие-
мащи приобщаващото образование за своя лична кауза.

8. Ежедневно защитаваме своите каузи – Едно училище за всич-
ки, Училището има смисъл, Децата сигурни и защитени и Децата 
в големия свят.

9. Създадохме първия български Модел за изграждане на приоб-
щаваща училищна среда в рамките на програма „Едно училище 
за всички“ и разработваме методология за задържане на децата в 
училище по програма „Училището има смисъл“. 

10. Фондонабиращата кампания „Жирафчето Живко и приятели 
помагат на деца със затруднения в ученето, прекарали първите го-
дини от живота си в институции" стана на 7 години, а онлайн ма-
газинът Слънчица и пространството за консултации Слънчевата 
къща продължават да помагат на хиляди деца да учат по-забавно.

10 години 
ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

10 от 10



СТАНАХМЕ НА 10
ЛАНСИРАХМЕ НОВИЯ СИ САЙТ  
на три езика – български, 
английски и руски, и подновихме 
своята визуална идентичност.

ПРЕМЕСТИХМЕ СЕ В НОВ СОБСТВЕН 
ОФИС, София, ул. „Княз Борис I” 133.

ОТПРАЗНУВАХМЕ 
РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН 
в Studio 5 с приятели 
и съмишленици. 
Специален гост беше Стефан Вълдобрев.

ПОЛУЧИХМЕ ПРИЗНАНИЕ ОТ КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ

Награда в категория 
„Организация с най-много 

публикации" на НПО портал. DISES взе решение изпълнителният директор 
на Център за приобщаващо образование  

Ива Бонева да бъде отличена с Международната 
награда за лидерство 2018 г.

Награда „Проект на годината 2016“ 
за Програма „Едно училище за 
всички“ на Фондация „Лале“. 

Специален гост беше Стефан Вълдобрев.

Награда в категория 

Специален гост беше Стефан Вълдобрев.Специален гост беше Стефан Вълдобрев.



Карта на училищата, с които 
работихме през годината:

2763 деца3475 родители

2542 директори на училища,

учители и специалисти

През 2017 г. Център за 
приобщаващо образование 
работи с:
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НАШИЯТ ЕКИП

Ива Бонева
зпълнителен директор

Ива Бонева
зпълнителен директор

Димитър Лазаров
ъководител стратегии
политики и програми

Димитър ЛазаровДимитър Лазаров

Добрин Георгиев 
оординатор

административни про еси

Добрин Георгиев Елисавета Таракджи
пе иалист обу ение и

развитие

Елисавета ТаракджиЕлисавета Таракджи

Деница Давидкова 
зграждане и развитие на

общности илищна медиа ия

Деница ДавидковаДеница Давидкова

Евгений Димитров 
пе иалист обу ение и

развитие

Евгений ДимитровЕвгений Димитров

Антония Смокова-Токич 
ъководител обу ения

Антония Смокова-ТокичАнтония Смокова-Токич

Десислава Колева-Станисловски 
пе иалист обу ение и развитие

Десислава Колева-СтанисловскиДесислава Колева-Станисловски

Виктория Троянова
пе иалист образователни
методологии и развитие

Пси олог

Виктория ТрояноваВиктория ТрояноваБиляна Попова
инансов и административен

мениджър

Биляна ПоповаБиляна Попова

https://www.cie.bg/bg/cat/ekip


Лилия Кръстева-Пеева 
ъководител проу вания и

анализи ониторинг и о енка

Лилия Кръстева-ПееваЛилия Кръстева-Пеева

Латинка Дучева
ениджър комуника ии
Латинка ДучеваЛатинка Дучева

Лилия Аракчиева 
ъководител проект

Лилия АракчиеваЛилия Аракчиева

Цветан Кадиев 
ъководител проект
Цветан КадиевЦветан Кадиев

Елица Игнатова 
оординатор програмна

подкрепа

Елица ИгнатоваЕлица Игнатова

Стела Петрова
лавен с етоводител
Стела ПетроваСтела Петрова

Маргарита  
Аспарухова-Кандиларова

пе иалист образователни
методологии и развитие

Маргарита Маргарита 

Стефка Чинчева
пе иалист обу ение и
развитие Пси олог

методологии и развитие

Стефка ЧинчеваСтефка Чинчева

Камелия Илиева
ксперт комуника ии и

партн орства

Камелия ИлиеваКамелия Илиева

Стефан Стефанов
ъководител проект

Стефан СтефановСтефан Стефанов



В        Наредбата за приобщаващо образование По на и
набл дения в у илищата не бя а осигурени своевременно инансови средства
методи ески помагала и достатъ но на бро ка ествени обу ения за спе иали-
стите и у ителите по места за реализиране на предвиденото в аредбата През
пролетта на г Центърът взе у астие и в първата работна група която да
подготви предложения за редак ия рупата се обедини около нуждата аредба-
та да бъде редактирана в три направления намаляване на административната
документа ия ограни аване на ролята на родителите в про еса на подкрепа на
де ата подобряване на междуинститу ионалната координа ия и въвеждане на
кра ни срокове за съде ствие от институ ии имащи отно ение към подкрепа-
та последствие през лятото на г новото ръководство на О взе ре е-
ние да направи ялостна редак ия на аредбата без да из ака и да о ени докол-
ко и какво не работи По на е впе атление редак ията има е за ел да намали
ялостното напрежение около новия акон и съпътстващите го стандарти като
инистерството положи усилия да уе и да събере разли ни предложения за

промяна

резултат текстът бе приет като нова аредба за приобщаващо образование 
през есента на г За съжаление съвсем малка аст от предложенията на
Центъра бя а приети За останалите о акваме да влязат в дневния ред на изпъл-
нителната власт с ел да подкрепят детските градини у илищата и общините в
ода на всекидневната им работа

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Приобщаващото образование – част от правото 
на образование за всяко дете



акво трябва да се направи оттук насетне

ато на належаща смятаме нуждата да се ини иира от О открита дискусия
за изясняване на про еса и размера на инансиране на общата и допълнител-
ната подкрепа в у илище еоб одимо е обсъждане и предвиждане на подкрепа
за у илищата които полагат допълнителни системни усилия за въвеждане на
приобщаващи практики Друг важен момент вър у ко то следва да се работи
е междуинститу ионалното сътрудни ество и необ одимостта от обмислени
де ствия за неговото подобряване спе ното въвеждане на приобщаващото
образование и промяната на обществените нагласи спрямо него изисква взаи-
моде ствието на образователните со иалните и здравните структури на на ио-
нално и на местно ниво

ационален съвет за закрила на детето

Център за приобщаващо образование е сред новите граждански организа ии
които са избрани за ленове на ационалния съвет за закрила на детето анда-
тът е със срок години ъветът е орган към ържавната агенция за закрила на 
детето с консултативни и координа ионни унк ии Зада ата му е да предлага
обсъжда и координира стратеги е-
ските приоритети в държавната по-
литика за закрила на детето

Участие в ключови събития, 
свързани с приобщаващото 
образование

През г Центърът отговори на
множество покани от вис и у ебни
заведения У „ в. лимент О рид-
ски У „ в. св. ирил и етоди

инистерство на образованието и 
науката и международни партн ори
международната кон ерен ия на
ъвета за изключителни деца в ос-

тън да представи резултати-
те от работата си по Програма „ дно 
училище за всички и да се вкл им
в дискусиите относно приобщава-
щото образование в българското
законодателство



ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ

Програма „Едно училище за всички“

Програма „Едно училище за всички“ се осъществява в две 
ази в периода  г. с подкрепата на ондация „Америка 

за България“. 

 резултат от усилената работа на терен с пет партн орски училища през първа-
та аза на Програмата, ние създадо ме първия български Модел за организи-
ране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда. 

акво представлява оделът

Моделът        -
 и помага на общообразователното у илище да планира и

насо ва собствените си ресурси и вътре ни про еси така е да се развива като
приобщаващо у илище

оделът задава ясна рамка от ест последователни етапа на работа за прилага-
не на практика на илосо ията на приобщаващото образование като в същото
време позволява вземането предвид на уникалните арактеристики на всяко
у илище Основните стъпки за работа по одела са

Едно училище за 
всички е на ата 

на мащабна и всеоб -
ватна кауза, на ето  
. ра ната ни цел е иро-

ко въвеждане и прилагане на прин-
ципите на приобщаващото образование.

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
Едно училище за 

всички е на ата 
на мащабна и всеоб

ватна кауза, на ето  
. ра ната ни цел е иро

ко въвеждане и прилагане на прин

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ

https://www.cie.bg/bg/programa-edno-uchilishte-za-vsichki-faza
https://www.us4bg.org/
https://www.cie.bg/bg/causa/edno-uchilishte-za-vsichki


е се управляват и координират от спе иално създаден за елта у илищен ли-
дерски екип състоящ се от директора заместник директорите и ядро от у ите-
ли и спе иалисти За първата стъпка нализ е важно у астието на колкото се
може по голяма аст от у илищния екип за да стартира промяната по обективен
и вкл ващобщи усилия път рез разработения отЦентъра Инструмент за само-
оценка у илището определя кои са неговите приоритети за подобрение и разви-
тие на политиките и практиките в следните етири области Училищно управле-
ние Педагогически практики етска закрила и 

Партн орство с родителите

Приобщаващата у илищна среда запо -
ва да се реализира на практика тога-
ва когато набл даваме напре-
дък в изброените области и
когато вси ки у астни и
в у илищния живот се
увстват като неизмен-

на аст от про еса на промя-
на у илищното ръководство
у ителите и спе иалистите
родителите и у ени ите секи
от тя се нуждае от подкрепа
и мотива ия а конкретно за
у илищния екип е необ одима
и спе иализирана помощ рез
обу ения и консулта ии за осъ-
ществяване на промяната по възможно на усто ивия и приобщаващ на ин



а първо обу ение и обща опознавателна среща в гр Пловдив у илищата ве-
терани от аза приветства а колегите си със съвети и споделен опит Послед-
ва а две регионални срещи обу ения в гр рявна и гр анкя където обърна ме
внимание на ве е на про еса на планиране и поставяне на постижими и моти-
виращи ели

ители от те партн орски у илища у аства а в уърк оп „Управление на 
класна стая. Периоди на пре од. с же къб акет преподавател в Университета 

жорджия и докторант от а ингтонския университет в иатъл лен на
консултиращия екип по одела окусът бе е вър у идеи как да направим асо-
вете по интерактивни и интересни и да мотивираме у ени ите да у астват в тя
активно астни ите изпробва а и те ники за саморе лексия и самонабл де-
ние които могат да приложат в класната стая

на алото на у ебната година у илищните екипи разработи а плано-
ве за де ствие по области съдържащи конкретни ели и де ности които да реа-
лизират до м ни г През м октомври и ноември у ители и спе иалисти
работещи по одела премина а през темати ни обу ения по те разли ни об-
ласти от в зависимост от това за какво са избрали да насо ат усилията си през
годината

 
акво се случи тази година или как приобщаваме с одела  

от о ия до обрич

През г вкл и ме в Програмата нови у илища избрани след конкурс в
етапа и запо на ме заедно да изграждаме усто ива приобщаваща среда

продължаваме да работим с от пилотните у илища от аза

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
гр отевград

202 ОУ „Христо Ботев“ 
с Долни Пасарел

104 ОУ „Захари Стоянов“ 
гр о ия

СУ „Нешо Бончев“
гр Панаг рище  
обл Пазарджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
гр етрен  

обл Пазарджик

97 СУ „Братя Миладинови“
гр о ия

156  ОУ „Васил Левски“ 
гр о ия  

кв ремиков и

СУ „Бачо Киро“ 
град Павликени  

обл елико ърново

НУ „Хаджи Генчо“ 
гр етевен  
обл ове

ОУ „Антон Страшимиров“ 
с о от  

обл Плевен

СУ „Любен Каравелов“ 
гр Добри

ОУ „Христо Ботев“ 
с рестни а  
обл ове

ОУ „Пенчо Славейков“ 
гр Димитровград  

обл асково



Към Програма „Едно училище за всички“ Фаза II учредихме и Борд на 
съветниците, чиято основна цел е да генерира идеи и съвети за рабо-
тата по Програмата. Бордът включва шестима изявили се експерти с 
различен опит в областта на образователните и социални политики: 
журналиста Екатерина Попова с опит в ПР на държавния сектор; Бла-
говеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо обра-
зование“ в МОН; директора на Български център за нестопанско право 
и бивш председател на ДАЗД Надя Шабани; Стефан Мичев – бивш дъл-
гогодишен директор на ОУ в гр. Троян; Елена Атанасова – програмен 
директор „Мониторинг правата на децата" в УНИЦЕФ България; Цвете-
лина Йосифова – основател и директор на Центъра за култура и дебат 
„Червената къща” с богат опит в психотерапията.

За 2017 г. можем 
да се похвалим и с 

 издания в помощ на 
учителите в област  

„Педагогически практики“: 
 ходна тетрадка на учителя  

на п рви клас  
 етрадка на учителя  

на п рви клас
 етрадка на учителя 

на пети клас

„Червената къща” с богат опит в психотерапията.

 ходна тетрадка на учителя 

„Червената къща” с богат опит в психотерапията.

 ходна тетрадка на учителя 

рите тетрадки съ-
държат инструменти, 

които подпомагат учителя 
да идентифицира затрудне-
нията и силните страни при 
ученето в преходните пери-

оди на първи и пети клас, 
както и помагала с идеи за 

подкрепа в клас  
и у дома.



ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ

Програма  
„С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ 

Училището има 
смисъл е на ата 

кауза програма за от-
варянето на училището към 

местната общност и подкрепя-
щата бизнес среда, така че децата да 

открият своята мотивация да учат и учили-
щето да придобие конкретен смисъл специално за тя .

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
Училището има 

смисъл
кауза програма за от

варянето на училището към 
местната общност и подкрепя

щата бизнес среда, така че децата да 

УЧИЛИЩЕТО ИМА СМИСЪЛ

акво прави Програма „  поглед в бъдещето – училището има 
смисъл

Програмата          
рез пови аване на мотива ията им за у ене и придаване на практи е-

ска сто ност на нау еното в ас ова се слу ва рез доброволна и дългосро на
работа на де а в ести клас с про есионалисти и бизнеси от местната общност
Посещенията при тя се провеждат заедно с у ител ко то преподава предмет
от съответната нау на област аботата на у ителя е да свърже практи еските
занимания с у ебния материал

Програмата се окусира вър у мотива ията на де ата да у ат и вър у необ о-
димостта по ироката общност от родители у ители образователни институ-
ии местни про есионалисти да поемат споделена отговорност за пре върля-

не на мост между у илището и про есионалния живот на де ата

акво ни се случи през 

• У    Б    Т    занятия с про есионали-
стите и учителите по избраните от тя про есионални направления

• В     
      -

 , на
която обсъди ме успе ите трудностите
и плановете за предстоящата година

Програмата се осъществява в парт-
н орство със СУ „Христо Смирненски“ 
в гр. резово и СУ „Георги Бенковски“ в 
гр. етевен от г. до г. и е инансирана от датската фондация “Velux”.

https://www.cie.bg/bg/programa-uchilishteto-ima-smisal
https://www.cie.bg/bg/causa/uchilishteto-ima-smisal
https://veluxfoundations.dk/en


• С      
Програмата и посвети ме снима ни
дни на интерв та с де ата про есиона-
листите и у ителите както и засне ме
заниманията на де ата с про есиона-
листите

• О     -
   от двата града рамките

на дни освен е много игра ме се у и -
ме да ни бъде добре заедно Проведо ме
с де ата дълбо инни интерв та които
анализира ме и обобщи ме

•      -
      

през изминалата у ебна година
и две откриващи събития за добре до-
ли на новите естокласни и в „Учили-

щето има смисъл

• С    анкети и интер-
в та с у ени ите родителите и у ителите за да намерим
на верния път в реализирането наПрограмата

• Р      -
   за да развием в тя

допълнителнамотива иятаиусещанетоимзауспе по-
стигнат със собствени сили едмокласни ите разрабо-
ти а собственипроекти запромянана у илищната среда
които ние инансира ме

анкети и интер
в та с у ени ите родителите и у ителите за да намерим

ти асобственипроекти запромянана у илищната среда

-
иж заниманията и 

интервютата на децата 
в на ия видеоклип

https://www.youtube.com/watch?v=HP6_4v8Z2Sw


Резултати след п рвата година ра ота на терен:

 
27% от учениците 

са променили меч-
тите си вследствие 
на участието си в 

Програмата.

С 20% са 
намалели отсъст-
вията на децата в 

сравнение с броя от-
съствия на същите 
деца предходната 

година.

С С 20%20% са са С С 20%20%

С 69% се е 
увеличила готовността 

на професионалистите да 
отделят собствени сред-
ства за продължаване на 
Програмата вследствие 
на едногодишната им 

работа с децата.

27%27%
са променили мечса променили меч
тите си вследствие тите си вследствие 
на участието си в на участието си в 

27%27%
са променили мечса променили меч

27%27%
С 13,5% са 

се увеличили 
учителите, които 

търсят личен кон-
такт с родителите.

на професионалистите да на професионалистите да 

ства за продължаване наства за продължаване на

70% от децата 
заявяват, че училището е 
станало по-интересно за 
тях вследствие на рабо-
тата си по Програмата.

27%27% от учениците  от учениците 

сравнение с броя отсравнение с броя от

на едногодишната им на едногодишната им 
работа с децата.работа с децата.

27%27%27%27%27%27%27%27%27%27%

работа с децата.работа с децата.

27%27%27%27%27%27%27%27%27%27%

50% от учениците 
са увеличили знанията 
си по предметите, свър-

зани с участието си в 
Програмата.

С С 13,5%13,5%
се увеличили се увеличили 

учителите, които учителите, които 
търсят личен контърсят личен кон
такт с родителите.такт с родителите.

са увеличили знанията са увеличили знанията 
си по предметите, свърси по предметите, свър

зани с участието си в зани с участието си в 

С С 
се увеличили се увеличили 

учителите, които учителите, които 
търсят личен контърсят личен кон
такт с родителите.такт с родителите.

са увеличили знанията са увеличили знанията 
си по предметите, свърси по предметите, свър

зани с участието си в зани с участието си в 

се увеличили се увеличили 
учителите, които учителите, които 

търсят личен контърсят личен кон

си по предметите, свърси по предметите, свър
зани с участието си в зани с участието си в 

 
С 20% са се уве-

личили родителите, 
които смятат, че е до-
бре детето им да из-
готви отсега план 

за живота си.

тата си по тата си по ПрограПрогра

са увеличили знанията са увеличили знанията са увеличили знанията са увеличили знанията 
си по предметите, свърси по предметите, свър

тата си по тата си по ПрограПрогра

С 9% са се уве-
личили родителите, 
които търсят инди-
видуален контакт с 

училището.

еждинна оценка за Програмата на вън ен за  
организацията експерт

 Програмата         -
  на у ителите да обогатят педагоги еските си умения и

да проявят лидерски ка ества на родителите да изоставят затвореността си и
да се вкл ат по активно в обу ението на де ата си на де ата да следват ме -
тите си и да правят осъзнати и ин ормирани избори

 Програмата       в у илищна-
та среда



 Програмата  -
      

нагласите и
поведението което води до засто
във всяка от групите я предизвик-
ва инер ията пасивността затво-
реността безразли ието кон ор-
мизма и стра а

    Програмата  -
     

     
Окон ателните данни и те -

ният анализ ще покажат конкретни-
те стъпки за бъдещото развитие



акво е да си естокласник 
в ългария

алко преди на алото на у ебната
година представи ме дета лна ин-
огра ика с резултати от на ио-

нално представително проу ване
за нагласите на естокласни ите
в страната

Какво е да си
шестокласник
в България
Замисляли ли сте се, че рядко говорим за 
децата в 6 клас? Вълнува ни 5-ти клас, защото 
тогава се сменят учителите, и 7-ми, защото 
тогава се кандидатства. А 6-ти клас е много, 
много важен - а за много деца и дори критичен 
– тогава те формират своите възгледи за 
живота, започват да мислят за своето 
бъдеще и има най-голям риск да загубят 
мотивация да ходят на училище.

За да разберем по-добре какво мислят и 
очакват децата в 6-ти клас, ние от Центъра 
за приобщаващо образование с подкрепата на 
фондации Велукс направихме първото 
национално представително проучване на 
шестокласниците. Ето какво открихме: 

52% 
момичета 

48% 
момчета 

57 000

Момичетата мечтаят най-силно
да станат адвокати и лекари 

В свободното си време 
момичетата най-често излизат 
навън или слушат музика 

A момчетата играят футбол 
или компютърни игри

A момчетата - 
футболисти или 
полицаи 

19% 18% 47% 20%

32% 28%23% 17%

95%
от тях смятат, че е важно
да се ходи на училище, 
защото:

 
45%

са готови да избягат 
от час при първа 
възможност

И въпреки това 

Но има една добра новина 
Получаваш нови знания 

Намираш си по-хубава работа 

Срещаш приятели 

Но това се дължи основно на 
сериалите, които гледат - нито 
едните, нито другите имат план 
как да постигнат тези професии

Но като цяло нямат
изградени устойчиви

интереси и хобита

33%

21%

58%

57%

10%

ЗАЩОТО УЧИЛИЩЕТО НЕ Е АДЕКВАТНО СПРЯМО 
ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА 

Основенизвод!

защо?

физическото 
възпитание 

изобразителното
 изкуство историята

географията английският 

информационните 
технологии 

76% 43% 40%

35% 31%

За любими предмети 
шестокласниците посочват 

Лошата новина е, че децата не харесват 
най-важните за развитието си предмети.

Най-нехаресвани са 

математиката 

Но това не е защото 
не харесват учителите си – напротив

от 
шестокласниците 

харесват 
учителите си

от децата смятат, 
че са трудни

ги смятат за абсолютно 
безинтересни

казват, че 
учителите им 

помагат с 
допълнителна
та подготовка

казват, че 
именно 

учителите 
най-много им 

харесват в 
училище

се страхуват, че ще се провалят в ученето – това им пречи 
да учат нови неща

се тревожат от подигравки на съученици – това им пречи да 
растат уверени в себе си

се боят от агресия в училище – това им пречи да изграждат 
лично достойнство

79% 56%

59% 46%

26%

Основната причина е, че

ДЕЦАТА НЕ РАЗБИРАТ КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ТЕЗИ ПРЕДМЕТИ 
И НАЧИНЪТ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ИМ Е СКУЧЕН  

Това означава, че 
класно-урочната форма 

на преподаване масово се 
проваля да вдъхнови 

децата за учене, и голяма 
част от тях са в риск да 
загубят интереса си към 

най-важните предмети за 
своето развитие. 

57%

37%

18%

23%

18%

14%

12%

10%

Освен това най-големите им страхове 
са свързани с училището: 

И като добавим към това факта, че

от 
шестокласниците 
живеят в крайно 
бедни семейства

им се налага да 
работят, за да 
изкарват пари 

ежедневно 
пътуват до 

училище в друго 
селище

не живеят с 
родителите си

имат трудности с 
българския език

Често да се обяснява на децата 
защо това, което учат, е важно и как 

може да се приложи в живота

Да се преподава извън класната стая, в среда, свързана с темите на 
урока. Училището да се отвори навън и при всяка възможност да 
среща децата с хора извън училището, защото в местната общност 

има голям неизползван ресурс, който училището може да 
привлече. 

Да се въведат повече практически 
занятия и уроци, свързани с учене 

чрез правене

Се оказва, че поне 30% от шестокласниците в България 
са в риск да изгубят мотивация за учене или дори да 
прекъснат образованието си. 

А това не бива да случва!

30%

Затова ето няколко простички неща, които, ако 
се случват по-често в училище, ще събудят

 интереса на децата към ученето:

В края на учебната 2015/2016 година Център за приобщаващо образование възложи и реализира 
мащабно социологическо изследване сред учениците от VI клас. В това многоцелево изследване бяха 
съчетани както качествени, така и количествени методи. Използван бе методът на пряката 
групова анкета с 42 въпроса, от които 17 открити.

С подкрепата на:

Основни акценти от  
изследването: 

 46% от децата смятат, че ва-
жни предмети (като математи-
ка, история, география, англий-
ски) са напълно безинтересни;

 Любимите предмети са фи-
зическо възпитание (76%), ри-
суване (57%) и музика (56%);

 95% смятат, че е важно да се 
ходи на училище, а 79% харес-
ват учителите си;

 Не агресията е най-големият 
проблем на децата (едва 18%), 
а страхът от провал в ученето 
(56%).

• 23% от шестокласниците 
живеят в крайна бедност, а 18% 
имат трудности с българския 
език.

Изследването посочва също, 
че 30% от шестокласниците 

у нас са в риск да загубят 
интерес към ученето и дори 

да отпаднат от училище.  

https://www.cie.bg/cache/files/183.pdf


Какво е да си
шестокласник
в България
Замисляли ли сте се, че рядко говорим за 
децата в 6 клас? Вълнува ни 5-ти клас, защото 
тогава се сменят учителите, и 7-ми, защото 
тогава се кандидатства. А 6-ти клас е много, 
много важен - а за много деца и дори критичен 
– тогава те формират своите възгледи за 
живота, започват да мислят за своето 
бъдеще и има най-голям риск да загубят 
мотивация да ходят на училище.

За да разберем по-добре какво мислят и 
очакват децата в 6-ти клас, ние от Центъра 
за приобщаващо образование с подкрепата на 
фондации Велукс направихме първото 
национално представително проучване на 
шестокласниците. Ето какво открихме: 

52% 
момичета 

48% 
момчета 

57 000

Момичетата мечтаят най-силно
да станат адвокати и лекари 

В свободното си време 
момичетата най-често излизат 
навън или слушат музика 

A момчетата играят футбол 
или компютърни игри

A момчетата - 
футболисти или 
полицаи 

19% 18% 47% 20%

32% 28%23% 17%

95%
от тях смятат, че е важно
да се ходи на училище, 
защото:

 
45%

са готови да избягат 
от час при първа 
възможност

И въпреки това 

Но има една добра новина 
Получаваш нови знания 

Намираш си по-хубава работа 

Срещаш приятели 

Но това се дължи основно на 
сериалите, които гледат - нито 
едните, нито другите имат план 
как да постигнат тези професии

Но като цяло нямат
изградени устойчиви

интереси и хобита

33%

21%

58%

57%

10%

ЗАЩОТО УЧИЛИЩЕТО НЕ Е АДЕКВАТНО СПРЯМО 
ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА 

Основенизвод!

защо?

физическото 
възпитание 

изобразителното
 изкуство историята

географията английският 

информационните 
технологии 

76% 43% 40%

35% 31%

За любими предмети 
шестокласниците посочват 

Лошата новина е, че децата не харесват 
най-важните за развитието си предмети.

Най-нехаресвани са 

математиката 

Но това не е защото 
не харесват учителите си – напротив

от 
шестокласниците 

харесват 
учителите си

от децата смятат, 
че са трудни

ги смятат за абсолютно 
безинтересни

казват, че 
учителите им 

помагат с 
допълнителна
та подготовка

казват, че 
именно 

учителите 
най-много им 

харесват в 
училище

се страхуват, че ще се провалят в ученето – това им пречи 
да учат нови неща

се тревожат от подигравки на съученици – това им пречи да 
растат уверени в себе си

се боят от агресия в училище – това им пречи да изграждат 
лично достойнство

79% 56%

59% 46%

26%

Основната причина е, че

ДЕЦАТА НЕ РАЗБИРАТ КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ТЕЗИ ПРЕДМЕТИ 
И НАЧИНЪТ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ИМ Е СКУЧЕН  

Това означава, че 
класно-урочната форма 

на преподаване масово се 
проваля да вдъхнови 

децата за учене, и голяма 
част от тях са в риск да 
загубят интереса си към 

най-важните предмети за 
своето развитие. 

57%

37%

18%

23%

18%

14%

12%

10%

Освен това най-големите им страхове 
са свързани с училището: 

И като добавим към това факта, че

от 
шестокласниците 
живеят в крайно 
бедни семейства

им се налага да 
работят, за да 
изкарват пари 

ежедневно 
пътуват до 

училище в друго 
селище

не живеят с 
родителите си

имат трудности с 
българския език

Често да се обяснява на децата 
защо това, което учат, е важно и как 

може да се приложи в живота

Да се преподава извън класната стая, в среда, свързана с темите на 
урока. Училището да се отвори навън и при всяка възможност да 
среща децата с хора извън училището, защото в местната общност 

има голям неизползван ресурс, който училището може да 
привлече. 

Да се въведат повече практически 
занятия и уроци, свързани с учене 

чрез правене

Се оказва, че поне 30% от шестокласниците в България 
са в риск да изгубят мотивация за учене или дори да 
прекъснат образованието си. 

А това не бива да случва!

30%

Затова ето няколко простички неща, които, ако 
се случват по-често в училище, ще събудят

 интереса на децата към ученето:

В края на учебната 2015/2016 година Център за приобщаващо образование възложи и реализира 
мащабно социологическо изследване сред учениците от VI клас. В това многоцелево изследване бяха 
съчетани както качествени, така и количествени методи. Използван бе методът на пряката 
групова анкета с 42 въпроса, от които 17 открити.

С подкрепата на:

 тази връзка Център за 
приобщаващо образование 
споделя няколко препоръки

есто да се демонстрира на де ата
защо това което у ат е важно и как
може да се приложи в живота

Да се въведат пове е практи ески
занятия и уро и свързани с у ене
рез правене

Да се преподава извън класната
стая в среда свързана с темите на
урока илището да се отвори навън
и при всяка възможност да среща
де ата с ора извън у илището за-
щото в местната общност има голям
неизползван ресурс ко то у илище-
то може да привле е

иж ин огра иката 
в дета л

https://www.cie.bg/cache/files/183.pdf
https://www.cie.bg/cache/files/183.pdf


Сигурността на 
децата е една от 

на значимите каузи на 
Център за приобщаващо обра-

зование. Осигуряването на вътре но-
организационна политика и процедури за осигуря-

ване на закрила на децата при злоупотреби от страна на връстници и възрастни е важна 
част от процеса на изграждане на приобщаваща среда и Центърът работи целенасо-
чено за популяризиране на тези стандарти в българските образователни институции. 

Сигурността на 
децата е една от 

на значимите каузи на 
Център за приобщаващо обра-

ДЕЦАТА – СИГУРНИ И ЗАЩИТЕНИ

 Р     
 Keeping Children Safe1  И  

Е ак ент в работата ни продължава
да бъде предоставянето на подкрепа за
други организа ии за въвеждане и засил-
ване на вътре но организа ионните мер-
ки за детска закрила

Петдневен уърк оп предназна ен за екипите на  етски селища в усия и
бив ите страни от региона на О Д на тема „ ътре ноорганизационно разслед-
ване

ългария проведо ме уърк опи за организа ии вкл ени в българския
акселератор за со иални предприема и „Промяната   за въвеж-
дане на минимални мерки за закрила при работа с де а

Прикл и ме и естмесе ния про ес на о енка и подкрепа в разработването
на мерки и политика за закрила на организа ионно равнище на вси ки инан-
сирани от ондация Оук български организа ии

Подкрепи ме колегите ни от Института за социални де ности и практики И П в
про еса на превод и адапта ия на ръководство което о ертаваминимални стан-
дарти за закрила на де ата в образователните институ ии заедно с двудневно
обу ение за представители на петте регионални подразделения на И П насо-
ено към развиване на базисни обу ителни компетентности по темата за закри-

ла на де ата

1 Keeping Children Safe – „Да опазим децата в безопасност“ е а тивна ме дународна мре а  
основана през  .  за да представл ва ан а имента на ор аниза ии  оито работ т с с и 
за де а по света да за рил т де ата чрез прила ането и попул ризирането на набор от сни 
и изчерпателни стандарти за за рила  оито вс а ор аниза и  мо е и тр бва да следва.

https://www.cie.bg/bg/causa/decata-sigurni-zashtiteni
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/


а ежегодната кон ерен ия на леновете на международната мрежа на  
 която се проведе през месе ма в ондон Центърът представи

своя опит от работата с у илищата партн ори по програма „ дно училище за 
всички които работят с на а помощ за изграждане и осигуряване на безопасна
и споко на среда за де ата и възрастните в тя

Партн орските ни у илища премина а обу ение за разработване на про едури
за о енка и превен ия на риска докладване на опасения подбор и наемане на
персонал ети ни норми на поведение при работа с де а управление на ин ор-
ма ията и комуника ията обу ение мониторинг и о енка на е ективността на
предприетите ини иативи си ки тези документи и де ности гарантират е ор-
ганиза ията полага усилия за да не допусне в работата си условия за каквато и
да е орма на насилие над дете

ко имате съмнение за насилие над
дете на са та на Центъра можете
да попълните онла н въпросник и
да разберете дали съмненията ви
са основателни и дали трябва да
подадете сигнал ъпросни ите мо-
гат да бъдат използвани от ирок
кръг от ора които работят с де а  
у ители възпитатели у илищни
пси олози со иални работни и
работещи в с ерата на со иалните
услуги за де а и семе ства поли-
аи лекари и други както и от роди-

тели роднини и близки

. .

http://www.cie.bg/bg/imalinasilie


ПРОФЕСИОНАЛНА ОБЩНОСТ ЗА 
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Н      Център за приобщаващо образование  -
  Професионална общност за приобщаващо образование  Общността 

не ормално обединява ора с общи интереси и споделени енности в с ерата
на приобщаващото образование Общността наброява над лена сред които
директори у ители пси олози логопеди университетски преподаватели ре-
сурсни у ители у илищни медиатори и други е се събират пъти годи но на
двудневни пленарни сесии където обменят опит и обсъждат казуси от своята
практика

окус на работата на Общността е промяна на нагласите усъвър енстване на
законовата рамка и подпомагане на у илищните практики с ел по добро разби-
ране и налагане на прин ипите на приобщаващото образование

дна от зада ите които сме си поставили като
Про есионална общност за приобщаващо обра-
зование е да обсъждаме и излагаме публи -
но становища по актуални теми и въпроси
свързани с приобщаващото образование

дна от зада ите които сме си поставили като
Про есионална общност за приобщаващо обра

е да обсъждаме и излагаме публи
но становища по актуални теми и въпроси

дна от зада ите които сме си поставили като
Про есионална общност за приобщаващо обра

е да обсъждаме и излагаме публи
но становища по актуални теми и въпроси

дна от зада ите които сме си поставили като
Про есионална общност за приобщаващо обра-

- През 2017  освен 
учредителното 

събрание, О ността 
проведе две изнесени 

работни срещи – през юни 
и октомври, от които излезе 
с позиции по въпросите за 

училищната агресия и 
отпадащите ученици.



• Агресията и мястото на училището 
в живота на децата;

• Дефинирането и реакциите на агре-
сията;

•  Различните агресори;

• Необходимите специалисти;

• Включването/ролята на децата;

• Включването/ролята на родителите;

• Ролята на институциите.

• Как децата учат?

• Kакви задачи преследва учили-
щето?

• Какво децата трябва да учат?

• Как подкрепяме децата?

• Родителите – пречат или помагат?

• Учителите – трябва ли и могат ли 
да се променят?

гресията в училище – санкции и превенция.  
ожем ли да работим с алтернативи на наказанието

Пози ията на Общността е е агресията в у илище става важна обществена
тема единствено след слу аи които са публи но отразявани есто когато се
говори за агресия окусът е вър у санк иите без да се коментират не ните
първопри ини и как тя да бъде предотвратена леновете на Общността изла-
гат своите набл дения и предложения произлезли от дългогоди ния им опит и
ежедневната работа на терен в основни то ки

ак, освен децата, да върнем в класните стаи и  
смисъла от ученето

Данните за отпадащи у ени и и ниската им мотива ия да развиват своя потен-
иал в у илище са дълбоко притеснителни Зададо ме си въпроса ъде гре им

вси ки и въпросите се оказа а пове е от отговорите ъбуди ме своята ув-
ствителност да анализираме и реагираме своевременно на тревожните сигнали
около нас

ато Про есионална общност за приобщаващо образование ни се иска всеки път
когато изготвяме политики и ме анизми да се връщаме отново към смисъла на об-
щественото образование акви възрастни искаме да станат на ите де а акво
искаме да знаят и могат акво искаме да им се слу ва докато порастват държа-
нето на смисъла ни предпазва да из ерпим енергията си за ре аване на отделни
проблеми и да загубим същината на у енето а именно разгръщане на всеки един
и на вси ки заедно като едно яло



КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2017

П     Център 
за приобщаващо образование ти декем-
ври г Интер кспо Център о ия съ-
бра над директори у ители родители
и спе иалисти с посланието Училището 
не е само в процеса на приобщаване об-
ластта на образованието приобщаването
вкл ва създаването на връзки между
у илищата и заобикалящите ги общности
Про есът на приобщаване е успе ен ко-
гато вси ки у илищен екип родители
партн орите в общността като местни ин-
ститу ии бизнеси неправителствени ор-
ганиза ии у астват заедно

он ерен ията откри еница ачева зам
министър на образованието и науката
П орен кобсен посланик на ралство 

Дания в ългария арина ирова съвет-
ник кономи еско управление и вропе -
ски семестър Представителство на вро-
пе ската комисия в ългария и аталия 

итева програмен директор Образова-
ние онда ия мерика за ългария

с под репата на

http://priobshti.se/content/materiali-ot-konferenciya-2017
http://priobshti.se/content/materiali-ot-konferenciya-2017
http://priobshti.se/content/materiali-ot-konferenciya-2017
https://www.us4bg.org/
https://www.unicef.org/
https://veluxfoundations.dk/


пе иалните гости на кон ерен ия-
та арел ол и Ла а тордър  

анада разказа а как мотиви-
рат младежи от канадската провин-
ия анитоба да продължат да у ат
рез пореди и от срещи в разли ни

про есионални с ери

Център за приобщаващо образование 
представи програма „  поглед в бъ-
дещето – училището има смисъл която разработва методология за задържане
на де ата в у илище рез пови аване на мотива ията им за у ене и придаване
на практи еска сто ност на нау еното в ас и се провежда в партн орство със

ристо мирненски в гр резово и еорги енковски в гр етевен

три панелни дискусии бе е проследено как и защо е важно у илището само да
привли а партн ори защо ролята на бизнеса е важна за пови аване на мотива-
ията на де ата да продължат образованието си и да подпомогне изграждането

на една жизнена и активна местна общност как у илищата да развият пълно-
енни партн орства с институ иите наместно ниво които водят до дългосро ни

работещи практики

си ки у илище родители местна общност и общественост искаме ка естве-
но образование или де ата да се нау ат да разбират себе си и света около тя
Затова на ата на важна ел е не просто де ата да не отпадат от у илище а за

де ата да не отпада смисълът да одят на
у илище

рамките на събитието
бе е организирано и
изложение на орга-
низа ии в с ерата
на образованието
които представи а
свои материали и
де ности

рамките на събитието
бе е организирано и
рамките на събитиеторамките на събитието

иж на ия клип 
от събитието

https://www.youtube.com/watch?v=LsS05bh8jgM
http://www.youtube.com/watch?v=LsS05bh8jgM


Международна кръгла маса „Приобщаване на 
всички деца в променящия се свят“

П         
 Б    

     -
 От до ни Център за 

приобщаващо образование бе е домакин и
съорганизатор на ежегодната среща на DISES 

ивизия за международно специално образование и услуги ато аст от семе -
ството на американската асо иа ия на у ители ъвет за изключителни деца 

   DISES работи за насър аването на международ-
ната комуника ия сътрудни еството и напредъка в образованието и услугите за
де а със спе иални потребности и или с изявени дарби и таланти

ъбитието събра над про есионалисти от страни и континента които
обсъди а про есите и проблемите пред приобщаващото образование свързани
с работата с имигранти пристигащи от кон ликтни зони и предизвикателствата
пред ромското население По време на едноседми ния си престо в ългария
представителите на DISES се срещна а с български образователни експерти и
у ители за да уят за тя ната работа по прилагане на приобщаващи педагоги е-
ски практики и проведо а пореди а от уърк опи в гр етевен

„ ова международно събитие дава възможност на експерти по приобщаващо об-
разование от целия свят да се срещнат на едно място, да обменят добри практики 
и нови идеи. Приобщаването е илосо ия и разбиране, че различието е ценност. 
Уважението, толерантността, съпричаст-
ността са ундаментални ценности, кои-
то са в основата на това обществото ни да 
бъде единно и приобщаващо. каза Ива 

онева изпълнителен директор на Цен-
тър за приобщаващо образование и лен
на орда на DISES

http://dises-cec.org/


В       -
      „Дни на 

приобщаването“ 2017 се проведе от април до ма г

ентъра на вниманието тази година бе е приобщаващи-
ят у ител онкурсът „Учителят, ко то обича всички пре-
дизвика у ени и от ялата страна да направят изненада
на своя л бим у ител и да я заснемат в кратко видео По-
лу и ме клипа а на добрият спе ели за създателите си
издигане с балон над о ия

рез полу ените практики в конкурсите „При-
общаващи практики в класната стая и „Прак-
тики за приобщаване на ироката общност 
към училищния живот показа ме е приоб-
щаващото образование е про ес на промяна
на у илищната среда основан на уважението
и приемането на другия Доброто управление
на у илищните про еси прави така е де ата
да развиват способностите си и да превъз-
могват трудностите у ителите да се увстват
насър ени и уверени е могат да се справят
с нарастващите предизвикателства а роди-
телите да поемат своята отговорност в парт-
н орството с у илището

Популярният млад влогър рис а ариев за-
стана зад кампанията и приобщаващото об-
разование като кауза ните на приобщаване-
то завър и а с голям празник в жния парк
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ентъра на вниманието тази година бе е приобщаващи-
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НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  
„ДНИ НА ПРИОБЩАВАНЕТО“ 2017
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„Дни на 

се проведе от април до ма г
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„Дни на 

В       -
„Дни на 

иж на ия клип 
от събитието

https://www.youtube.com/watch?v=O_TacgoMb5U


Най-силният човек в България

В Деня на народните будители   „Най-силният човек в 
България“ отново в ентъра на вниманието бе е българският у ител вдъ -
новяващо видео показа ме зна имата роля на у ителя за това де ата да одят с
желание на у илище да се развиват и да имат щастливо детство

идеото поднася по изненадващ на ин историята като запо ва с въпроса „ о  е 
на силният човек в ългария и кадри от тренировка на балканския ампион по
културизъм копие г огомил орданов лед
това оба е нео акваният с жетен заво изненад-
ва зрителите образа на българския у ител
ко то се оказва на силният овек прекрас-
но се вписа актрисата лбена таврева

 
ампанията предизвика много 

споделяния и положителни коментари. 
ожете да видите клипа отново  

на . . , ампании
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ва зрителите образа на българския у ител

-
иж клипа  

„ а силният човек в ългария

https://www.cie.bg/bg/nai-silniat-chovek-bulgaria
https://www.cie.bg/bg/nai-silniat-chovek-bulgaria
https://www.cie.bg/bg/nai-silniat-chovek-bulgaria
https://www.youtube.com/watch?v=LbkFZeFfyCY
https://www.cie.bg/bg/nai-silniat-chovek-bulgaria
https://www.youtube.com/watch?v=LbkFZeFfyCY


Кампания „Новите наши любими места“

П       104 ОУ „Захари Стоянов“  С   OУ „Васил 
Левски“  П     „Новите наши любими 
места“ е ната ел е да подкре-
пи двете у илища в стремежа
им да направят своята среда по
приобщаваща

набраните средства  ОУ 
ще подпомогне създаването
на спортна площадка с итнес
уреди и провеждането на детска 
академия „Приобщаващ лидер а
у илището в Праве ще изгради
библиотека

ампанията продължи до края на януари г
инансовата подкрепа за не ното реализиране

е предоставена в рамките на проект „Продължа-
ваща и раз ирена подкрепа за организациите на 
гражданското общество инансиран от онда-
ция „ мерика за ългария и изпълняван от „ ъл-
гарски център за нестопанско право

Повече за кампанията  . . , ампании

иж клипа  
„ а силният човек в ългария

и е на и л ими ме а

л чи е

Да подобрим средата 
в училище заедно.

Да подобрим средата 
в училище заедно.

ампанията продължи до края на януари г
инансовата подкрепа за не ното реализиране
ампанията продължи до края на януари г иж клиповете от 

кампанията

https://www.cie.bg/bg/nashite-novi-lubimi-mesta
https://www.cie.bg/bg/nashite-novi-lubimi-mesta
https://www.cie.bg/bg/nashite-novi-lubimi-mesta
https://www.cie.bg/bg/nashite-novi-lubimi-mesta
https://www.youtube.com/watch?v=V37TKYk95vw
https://www.youtube.com/watch?v=sdkR7L5keh4


РАЗВИТИЕ

Две теми звеждането на изоставените
де а от институ иите и внасянето на
законопроект за преду илищно и
у илищно образование По ти не се
говори за агресия в у илище нито за
приобщаващо образование Център за 
приобщаващо образование ПО и
приносът му в областта присъстват по
повод конкретни негови събития

2014

одината на приобщаващото образование
лиза в сила ЗП О рикратно се увели ава

броят на меди ни публика ии със споменава-
ния на де а с увреждания спе иални нужди
атериалите по темата приобщаващо образо-

вание са десет пъти пове е През ялата
година Център за приобщаващо образование
провежда ини иативи напр Дни на приоб -
щаването разяснителни кампании и др и е
постоянно в полезрението на медиите

2016

ерминът приобщаващо образование“ е
ироко приет в обществения език гресия-

та в у илище е все по ироко отразявана
тема на ионална кампания която има
ироко меди но отразяване Центърът 

търси ителят ко то оби а вси ки

2017 до юли вкл.

Основната тема е обсъждането и приема-
нето на Закона за преду илищно и
у илищно образование ЗП О ко то
постановява е приобщаващото образо-
вание е аст от правото на образование
л Центърът се вкл ва активно в

обществените обсъждания

2015

СПОМЕНАВАНИЯ В МЕ ИИТЕ
Приобщаващо образование

Общо

T ка откри ме е темата приобщаващо
образование“ изминава пътя от поредната
нова и изглеждаща пре одна тенден ия в
българската образователна система до
наложил се термин с ко то и институ ии и
медии и обществото си служат свободно
амо за 3 години от приобщаващото

образование запо ват да се вълнуват
вси ки а меди ните публика ии свързани
с него се увели ават десетократно

юли
2017

2016

2014
307 2015

За да го направим анализира ме меди ни материала за периода от до г които са свързани с
темата за приобщаващото образование и съдържат кл ови думи като приобщаващо образование достъп до

образование де а с увреждания и др

За да го направим анализира ме меди ни материала за периода от до
г до ли вкл които са свързани с темата за приобщаващото образование и

съдържат кл ови думи като приобщаващо образование достъп до образование
де а с увреждания и др

ПО ГО ИНИ

2014

2015

2016

юли
2017

СПОРЕ  МЕ ИЯТА
нализирани меди ни

материала

Пресаадио

114
елевизия

326
Интернет

Запо на ме това изследване за да просле-
дим ка еството и интензивността на дебата
за приобщаващото образование през послед-
ните три и половина години - периодът от
стартиране на общественото обсъждане на
новия Закон за преду илищното и у илищно
образование през 2014 г до превръщането
на темата в една от ентралните за обществе-
ната дискусия за образованието през г

НА НИ ОГО НЕ МУ ПУ А  
ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
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образование през 2014 г до превръщането
на темата в една от ентралните за обществе-
ната дискусия за образованието през г

НА НИ ОГО НЕ МУ ПУ А  
ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

ИТИЕТИЕ

звеждането на изоставените
е и внасянето на
преду илищно и

По ти не се
нито за

Център за 

Контент-анализ на медийното съдържание, 
свързано с приобщаващо образование  

за периода 2014 – юли 2017 г.

https://www.cie.bg/bg/IzsledvaneDebataIE-BGN


Докато през 2014 терминът приобщаващо образование“ се споменава е основно в публика-
ии свързани с де ността на ентъра за приобщаващо образование през 2017 то е общо-

приет и ироко използван ялостният принос на ПО се отразява от медиите коректно ова
за нас са сигурни показатели е сме успели да постигнем една от основните си ели нали-
зът со и е ентърът се е превърнал в кл ов у астник в обществената дискусия по темата
приобщаващо образование
Постигнатата популярност и интерес към темата са добра основа за предстоящата сериозна
работа по осигуряване на ка ествено приобщаващо образование за всяко дете аст от
зада ите са ясно де инирани от самите медии

ПЪРВИЯТ ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Е ПОСТИГНАТ

зада ите са ясно де инирани от самите медии

същото време все още не е запо на-
ла дискусията по същество за приоб-
щаващото образование като плат ор-
ма за организиране на ре ормата в
образователната система

249
343

767

420

ЦПО в медиите

Училището е все още неподготвено за това да приеме всяко дете. Отвън то изглежда 
разделено на директор и учители, които от своя страна се боят от родителите. 
Липсва диалог родители–училище. Повечето родители не обръщат достатъчно внимание 
на децата си, не контактуват с институциите, с другите родители, с учителите, но в кризис-
ни моменти „взимат нещата в свои ръце“;
Институциите нямат предварителна подготовка при приемане на нормативни документи, 
поради което при натиск отстъпват от заявени намерения и позиции.

юли
2017

2016

2014
2015

ялото изследване вижте на

www.priobshti.se www.cie.bg

АЗОВАНИЕ

http://priobshti.se/sites/priobshti.se/files/uploads/docs/kontent_analiz_po_2017.pdf
https://www.cie.bg/bg/IzsledvaneDebataIE-BGN


Онлайн курс „Запознаване с 
приобщаващото образование“

Център за приобщаващо образование      
 „Запознаване с приобщаващото образование“     -
  урсът стартира през октомври г и за миналата една

година е завър ен от над ду и от които половината са у ители а една ет-
върт са студенти астни ите сподели а е курсът е бил изкл ително поле-
зен за тя за да разберат същността и смисъла на приобщаващото образование
и да подредят за себе си този про ес олкото пове е у ители студенти и дирек-
тори се запознаят с илосо ията и прин ипите на приобщаващото образова-
ние толкова по всеоб ватен и с разбиране ще се слу и про есът за изграждане
на приобщаваща у илищна среда

 
ожете да се регистрирате за курса на 

. . , раздел Обучения

ижте какво каза а 
самите учители за курса

http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
https://www.youtube.com/watch?v=41FQX0X0t8A
https://www.youtube.com/watch?v=41FQX0X0t8A


П        
Зелени идеи за туризма в Европа стана достъпен за ироката
публика на адрес . .

Инструментът полу и своята завър еност и ялост в рамките на три междуна-
родни срещи обу ения във всяка от страните на партн орите инландия сто-
ния и ългария астни и в обу енията бя а про есионалисти и преподавате-
ли от с ерата на туризма Първата се проведе под домакинството на  

  – в курортния град Перну петте дена бя а обсъдени
теми като туризмът и влиянието
му над околната среда зелени
марки екомапинг мисловни кар-
ти глобално образование добри
примери за усто иви отели ин-
струмента   и унк и-
ите му к енти бя а представяне
на марката за зелена електрое-
нергия екома-
пинг упражнение в отел едон
П посещения на колежа в Пер-

ну и на на ионалния парк ома

ледващата среща организирана
съвместно от Център за приоб-
щаващо образование и косистем 

ръп се проведе в рбанаси а
темите отново бя а тенден ии в
усто ивия инландски туризъм
практиките на ио отел оравско

Онлайн инструмент  
Зелени идеи за туризма в Европа

Глобалното и 
приобщаващото 

образование са двете 
страни на една и съща монета. 

От една страна се окусираме вър у 
детето – да го подкрепим и развием неговия 

потенциал. От друга – учим детето как то, неговите ре ения и 
де ствия се отразяват на целия свят и на всички други в него. 

ДЕЦАТА В ГОЛЕМИЯ СВЯТ

http://www.greentourism.eu/bg
http://www.greentourism.eu/bg
http://www.greentourism.eu/
https://www.cie.bg/bg/causa/decata-golemia-sviat


Еразъм+

Проектът      , споразумение 
, е инансиран с подкрепата на вропе ската комисия. 

ова съобщение отразява само личните виждания на не ния автор и от 
омисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съ-

държащата се в нея ин ормация.

ело екомапинг упражнение в
отел а ев езиденс те ноло-
гия за управление на достъп и
енергия в отели на компания
алиром изследване на еко пъ-

тека рбанаси елико ърново
и посещение на крепостта аре-
ве

Последната среща под дома-
кинството на партн орите от
инландия  се

проведев старата столи а урку
а ак ентите бя а инландската
марка за усто иво управление
на отели тенден ии
в селския туризъм във ин-
ландия со иално отговорно и
съобразено с природата упра-
вление на световноизвестния
увеселителен парк
посещение на аантали

края на годината бя а прове-
дени серия събития които за-
позна а директори и преподаватели про есионалисти и предприема и от бран-
а с унк иите на инструмента и ползите от въвеждането му в у ебни програми

и обу ения

 
ъдържанието на инструмента е безплат-

но и достъпно на . . . а 
да имате пълен достъп до ункциите на 

инструмента, насочени към обучители 
и преподаватели, създа те своя акаунт 
и се свържете със те ан те анов на 

. .

http://www.greentourism.eu/bg
http://www.greentourism.eu/bg


Слънчевата къща

„Слънчевата къща”           
   Центъра    с

де а на възраст от до г

Поводите за насро ване на консулта ия са разли ни и строго индивидуални
което понякога допълнително затруднява ре ението на родителите с какъв то -
но спе иалист да се консултират тъ като даде-
на проява може да бъде както ентрален симп-
том на едно нару ение така и последствие или
във връзка с нещо друго което набл даваме у
детето

пе иалистите с които ние работим са пси олог
и екип от логопед и спе иален педагог прямо
конкретния слу а и потребности на всяко дете
може да е необ одима една или пове е сесии
както и по продължителна терапевти на работа

Преди да се срещнете ли но на . . , раз-
дел лънчевата къща можете да се запознаете
с тя тя ната про есионална компетентност и
опит както и да видите описание на на ина им
на работа и слу аите в които могат да и бъдат
полезни

слу а е е необ одима консулта ия с колега
или със спе иалист с какъвто Центърът не раз-
полага се стараем да съде стваме на родители-
те с ин орма ия и препоръка

https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta
https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta
https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta
https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta
https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta


а . .  можете да откриете допълнително полезна ин ормация и 
насоки за предстоящата и среща и работа със специалист.

„ ъм кого да се обърнем за консултация и терапия  
аргарита спару ова андиларова

„ аква е разликата между пси олог, пси иатър и пси отерапевт  
те ка ин ева

„ олко е важно за децата да знаят каква е ролята на специалиста  
аргарита спару ова андиларова

„ абота с пси олог – колко е важна ролята на родителите  
те ка ин ева аргарита спару ова андиларова

„ акво е реалистично или не да очаквате от терапевта, ко то работи 
с ас или детето и те ка ин ева

Препоръчваме Ви статиите:

От тях 
65 са резултат 

от фондонабиращата 
кампания Жира чето 

Живко и приятели помагат 
на деца с с затруднения в 

ученето  прекарали п рвите 
години от ивота си в 

институции

с ас или детето и те ка ин евас ас или детето и те ка ин евас ас или детето и

От тяхОт тяхОт тяхОт тяхОт тяхОт тях

През 2017 в 
л нчевата к а 

са реализирани 277 

консултации

http://www.priobshti.se
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kum-kogo-da-se-oburnem-za-konsultaciya-i-terapiya
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kum-kogo-da-se-oburnem-za-konsultaciya-i-terapiya
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kakva-e-razlikata-mezhdu-psiholog-psihiatur-i-psihoterapevt
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kakva-e-razlikata-mezhdu-psiholog-psihiatur-i-psihoterapevt
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-podkrepa/kolko-e-vazhno-za-decata-da-znayat-kakva-e-rolyata-na-specialista
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-podkrepa/kolko-e-vazhno-za-decata-da-znayat-kakva-e-rolyata-na-specialista
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/rabota-s-psiholog-kolko-e-vazhna-rolyata-na-roditelite
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/rabota-s-psiholog-kolko-e-vazhna-rolyata-na-roditelite
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kakvo-e-realistichno-ili-ne-da-ochakvate-ot-terapevta-koyto-raboti-s
http://priobshti.se/article/podkrepa-ot-specialisti/kakvo-e-realistichno-ili-ne-da-ochakvate-ot-terapevta-koyto-raboti-s
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/cat/slanchevata-kashta


акво правим с набраните средства от тази кампания

Предоставяме логопеди на и пси ологи на помощ на осиновени или настанени
в приемна грижа де а които са прекарали първите години от живота си в инсти-
ту ии

а . . , ампании можете да се запознаете с историята и условията на
кампанията както и с критериите за вкл ване на нови де а

ащо избра ме тази кауза

али ието на семе ство не може да компенсира липсата на достатъ но добри
грижи в тези толкова важни за детското развитие първи години от живота Прес-
тоят на де ата в институ ии се отразява на тя ното емо ионално пси и еско и
когнитивно развитие Пове ето де а от домовете имат нужда от допълнителна
подкрепа за да у ат наравно с връстни ите си

Жирафчето Живко

9 775 лв.

3 490 лв.

10 390 лв.

Общо набрани 
средства от продажби  

Принос родители 

Дарения 

16 770 лв.

2 499 лв.
123 лв.

Общо средства, платени на 
консултанти 

Преиздаване книжка 

Загуби (невъзобновяеми)

Живко на 7 годинки!
от началото на кампанията до края на 2017г.:

проведени 
консултации

969

деца

19

4262 лeвa
неизразходвани 

средства
РАЗХОДИ: 19 393 лева

ПРИХОДИ: 23 656 лева

https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca
https://www.cie.bg/bg/Jirafcheto-Jivko-priyateli-pomagat-na-deca


Де ата със затруднения в у енето независимо от разли ните при ини които
могат да стоят зад това есто са смятани за глупави и мързеливи По ло ото е
е де ата запо ват да възприемат себе си като такива и да се увстват

виновни за трудността си да у ат

авременната намеса от под одящ спе иалист
е важна за положителната ли на самоо енка и
предприемане на стъпки за преодоляване на за-
трудненията рез усвояването на спе и и ни стра-
тегии за справяне с трудностите в у илище и само-
подготовката

ак се събират средствата

рез продажбата на детската книжка „ ира ът, ко то не се 
побира е в книжката . последните години от при оди-
те събрани от продажбата са дарение и са предназна ени за
терапевти на работа с де ата

вторката на азакова Център за приобщаващо образование и
всички* които разпространяват книжката даряват своя труд без-
възмездно в помощ на де а със затруднения в у енето прекарали
първите години от живота си в институ ии

могат да стоят зад това есто са смятани за глупави и мързеливи По ло ото е
е де ата запо ват да възприемат себе си като такива и да се увстват

„ ира ът, ко то не се 
последните години от при оди

те събрани от продажбата са дарение и са предназна ени за

Център за приобщаващо образование
които разпространяват книжката даряват своя труд без

възмездно в помощ на де а със затруднения в у енето прекарали

е де ата запо ват да възприемат себе си като такива и да се увстват

„ ира ът, ко то не се 
последните години от при оди-

те събрани от продажбата са дарение и са предназна ени за

Център за приобщаващо образование и
които разпространяват книжката даряват своя труд без-

възмездно в помощ на де а със затруднения в у енето прекарали

* естата  от оито книгата мо е да б де за упена са  
онла н ма азин „ лънчица  о иса на Център за приобщаващо 
образование и при на ите партн ори  на оито с рдечно бла одарим 
за безв змездната под репа  

ни арни и  ова     
Детс а ща „Приказка без кра  а азин „Ла ка а азин оя.бг  

У О  ателие ни арни а „ ъща за птици .

Със специално 
събитие през януари 
отбелязахме шестия 

рожден ден на  
Живко и приятели.

https://www.cie.bg/bg/product/Jirafat-koito-ne-se-pobirashe
https://www.cie.bg/bg/magazin


Център за приобщаващо обра-
зование вярваме е за да бъдат
педагоги еските екипи подкре-
пящи те самите трябва да бъдат
подкрепени затова провеждаме
обу ения и менторски програ-
ми на общообразователни и ре-
сурсни у ители възпитатели ди-
ректори и со иални работни и
така е да се увстват добре ква-
ли и ирани и успе ни в работа-
та си

През изминалата година прове-
до ме  обучения и обу и ме
над  учители и специалисти 
по теми в области като у илищ-
но управление партн орство с
родители детска закрила педа-
гоги ески практики глобално об-
разование и други

От въвеждането на Ин ормационния регистър на одобрените програми за пови-
аване на квали икацията на педагогическите специалисти И ОП на О през

година към дне на дата Център за приобщаващо образование има десет
обу ителни програми за педагоги ески спе иалисти които са аст от егистъра
спе ното преминаване на всяка от обу ителните програми води до присъж-

дане на един квали ика ионен кредит необ одим на педагозите за про еса по
атеста ия съгласно    от . .  г. за статута и про есионалното 

развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педаго-
гически специалисти

Освен обу енията вкл е-
ни в И ОП предлагаме и
подготовка и провеждане на
обу ения по заявка емата
и съдържанието на обу е-
нията се договарят предва-
рително за да отговарят в

Център за приобщаващо обра
зование вярваме е за да бъдат
педагоги еските екипи подкре

Обучения

https://www.cie.bg/bg/cat/obuchenia


на голяма степен на нуждите и о акванията
на на ите партн ори

допълнение към обу енията за спе иалисти
Център за приобщаващо образование организи-
ра обу ения и семинари насо ени към де а
тя запознаваме у ени и и младежи с пробле-
мите и противоре ията на глобализа ията и
съвместното търсене на ре ения на глобални-
те предизвикателства както и с темите на дет-
ското у астие

Предлаганите от ент ра обучения включват:

• „Детското участие е важно“ – 
обучителен семинар за учители, 
възпитатели и педагогически 
съветници.

• Ролята на училищното управле-
ние в процеса на изграждане на 
приобщаваща училищна среда. 
Основи на ефективното училищ-
но управление.

• Базов обучителен семинар по 
разработване на политика и про-
цедури за закрила на детето в 
училище.

• Ранно оценяване на риска от обу-
чителни трудности в начален 
етап – 1-ва част. Входна карта 
за наблюдение на ученик в пър-
ви клас и на идеи за дейности и 
стратегии за подкрепа в клас.

• Глобалното гражданско образо-
вание в гражданското, здравно-
то, интеркултурното и екологич-
ното образование. 

• Ранно оценяване на риска от обу-
чителни трудности в начален 
етап – 2-ра част. Карта за иден-
тифициране на затруднения при 
четене, писане и  математика и 
на идеи за дейности и стратегии 
за подкрепа в клас."

• Партньорството с родителите 
като елемент на Модела за из-
граждане на приобщаваща учи-
лищна среда.

• Екипна работа за подкрепа за 
личностно развитие в детската 
градина и училището.

• Процес на самооценяване и пла-
ниране на приоритети на учили-
щето с Инструмент за анализ на 
училищната среда.

• Своевременно идентифициране 
на затруднения с ученето в на-
чалото на прогимназиален етап. 
Представяне на Тетрадка на учи-
теля на пети клас.

н ормира те се за обучени та на Центъра на . .  раздел бучени

https://www.cie.bg/bg/cat/obuchenia


   Слънчица  
онлайн магазин в подкрепа на ученето

зминалата та година бе е зна има както за Център за приобщаващо обра-
зование така и за поддържаният от нас онла н магазин „ лънчица Паралелно с
представянето на новия ни са т . . онла н магазинът бе е интегриран
и ве е е аст от са та на организа ията допълнение  „ лънчица ве е има нови
дре и благодарение на което може да се по вали с по приветлив и удобен за
потребителите диза н

ъс своята мисия да подпома-
га про есионалисти родители
и де а „ лънчица  предлага все
по ирок набор от книги по-
собия в помощ на у енето и те-
рапевти ни кукли подбрани от
екипа на Център за приобщава-
що образование

През изминалата година освен
радващите се на популярност
продукти наИнститут за позитив-
на пси отерапия книжката „ ащо 
все аз  ерапевтични приказки за 
деца и родители  и моционални 
карти на „ лънчица ве е можете да откриете и на новата аст от серията „По-
зитивно родителство реативната кутия „ ърза помощ за родители . Помагало-
то съдържа разли ни емо ионални и комуникативни зада и които насър ават

взаимоотно енията и изграждат самоо енката на детето

„ лънчица предлага пове е от книги и помагала
за подпомагане на у енето над терапевти ни
кукли и набор от безплатни ре-
сурси за родители и у ители
като броят им продължава
да расте

„ лънчица
за подпомагане на у енето над терапевти ни
кукли и набор от безплатни ре
сурси за родители и у ители

Посетете ни на  
www.cie.bg, раздел Магазин  
и се запозна те с избраните 
от нас продукти

https://www.cie.bg/bg/magazin
https://www.cie.bg/bg/magazin
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Училищна медиация

П       училищната медиация   
          -

които нерядко прерастват в желание за съдебно доказване на правота

П            
         медиация е много от тя

стигат до това да се срещнат и в доброволен и равнопоставен разговор да наме-
рят взаимноизгодно ре ение но тези които го направи а остана а доволни и
продължи а приятно изненадани и удовлетворени от про еса

ак се случва медиацията

Обикновено няко се обажда споделя за голям кон ликт ко то смята за нере-
им но все пак пита ислите ли е медиа ията може да помогне Зависи от

готовността на страните да намерят ре ение но медиацията в на голяма сте-
пен може да подкрепи про еса траната която първа се е обърнала към меди-
атор есто се у удва е и другата страна всъщност е готова да у аства и също
търси ре ение

акво се случва по време на медиацията  

лед като страните изложат своите пози ии
които обикновено са им взаимно известни
и те многократно са ги сблъсквали те раз-
бират е на ниво пози ии ре ение няма
тогава запо ва същинската медиация да
открием какво всъщност е довело до тези
твърди пози ии къде са се слу или недора-
зуменията разминали о акванията и отка-
зът да се поставим на мястото на другия

сно е е про едурата помедиация е несрав-
нимо по евтина от съдебно разре аване на
спор а и както казват съдиите а големи-
ят успе за един съдия е ако и двете страни
са доволни на амо е всяка страна
се бори за своите и затова винаги се
увстват ощетени За медиацията елта е

друга всеки да намери своите защо-
то в медиа ията не делим а раз иряваме
докато намерим ре ение за вси ки

Училищна медиация

https://www.cie.bg/bg/cat/mediacia


Финанси

Приходи

Разходи

59,7%

8,8%

20,9%

1,4%
9,2%

Дейности по проекти/работа с училища 
1 033 500 лв.
Управление и развитие
152 470 лв.
Инвестиция в собствен офис
361 830 лв.
Стопанска дейност и съфинансиране по проекти
24 150 лв.
Предстоящи дейности през 2018 г.
158 680 лв.

87,0%

5,0%

8,0%

Финансирани дейности по проекти
1 505 240 лв.

Стопанска дейност
86 990 лв.

Фондонабиране
138 400 лв.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!

За обученията:
• „Обучителите са аризматични
 „Опитна организация и подготовка
 „ снота – как да се справим с поста-

вените задачи, които ни предстоят
 „ понтанно, искрено, сто ностно
 „Продължава те, защото има сми-

съл  ецата и благодарят

За курса „Запознаване с 
приобщаващото образование“?

  „ лагодарности за труда и, изклю-
чително достъпна и много полезна 
плат орма

  „Изключително полезен, иновативен 
и интерактивен курс. лагодаря

 „ тана  много по чувствителна по те-
мата

 „ аботата ми с децата със ОП е вече 
по лека и резултатна

От фейсбук страницата ни: 
  „ кипът на Центъра  умни, креативни, 

всеотда ни млади ора – с поглед в 
бъдещето за нас и за на ите деца  

аслужават уважение и подкрепа
  „ ного полезна ин ормация  е 

я пренесем отвъд границите на  
ългария – в българските неделни 

училища в чужбина... Поздрави
  „ ного благодаря за статията. Описа-

ната ситуация е едно към едно с мен. 
Поне разбра , че съм на верен път

За годишната ни конференция по 
приобщаващо образование:

  „Поздравявам и за организацията, 
за дребните необича ни дета ли, за 
„качеството  на публиката и за сме-
лостта да изричате пред нея неща 
за родната ни де ствителност, които 
учителите обикновено трудно чуват. 

вно за всичките ви години работа 
сте спечелили не ното доверие до 
степен, до която можете да си го поз-
волите  точно както човек може да 
си позволи да каже на приятеля си 
всичките му недостатъци и то  да не 
му се сърди, а да знае, че целта е по-
мощ и градивност, вместо самоцелна 
критика .

За сайта Приобщи.се:
 „ аресвам стратегиите и конкретни-

те практически модели при работа с 
децата

  „ ъзможност за обмен на практики и 
опит в  областта на приобщаващото 
образование

  „  са та ми допада на много, това 
че има много статии почти всеки ден, 
много неща, които могат да се нау-
чат

  „Ин ормацията, свързана с норма-
тивната уредба

 „ емократичност на мненията
 „ опада ми стила на написаното и 

споделянето на добри практики .

През изминалата година получихме много положителни отзиви от 
хората, с които работим. Ето някои от тях:



.

www.cie.bg

www.priobshti.se

http://www.cie.bg
http://www.priobshti.se



