
КАК ДА ВЪРНЕМ
С М И С Ъ Л А
В УЧИЛИЩЕ?



КОНТЕКСТ НА
П Р О Г РА М АТА

от българските ученици 
отпадат от училище още 
между 9 и 12 годишна възраст.

12% Основните причини са 
бедността, обучителните 

трудности и 
разочарованието.

Често те не виждат 
връзката между училището 

и професионалната си 
реализация, нито как 

училището ще им осигури 
по-добър живот.



Отпадането и ниската мотивация на учениците са 
сред най-трудните за решаване проблеми

на българската образователна система.

НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!
и си казахме:



Кога на децата спира масово да им
се ходи на училище?

 

Анализирахме данни, разговаряхме с учители, родители и ученици
и открихме, че малко изследваният шести клас е ключов в 
определянето на нагласата на децата към образованието им в 
бъдеще.

След четвърти клас постепенно се изчерпва естественото детско 
любопитство към училището като ново преживяване, любимата 
учителка вече не прави всяка трудност да изглежда като игра.
В пети клас всичко е ново и по-сложно. И за децата, натрупали 
трудности, разочарования и пропуски...

...шести клас се оказва дълбоко демотивиращ, още повече че 
предстои седми - матура и поемане в определена посока.
Дадохме си сметка, че подкрепата в шести клас е от огромно 
значение за това как децата ще продължат в седми и докъде ще 
си поставят за цел да стигнат.



95%
Получават нови знания 

Ще си намерят по-хубава работа 

Срещат приятели 

33%

21%

10%

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

Проведохме национално представително проучване сред 
шестокласниците, за да потвърдим емпиричните си 

наблюдения. За съжалениe те са стряскащи.
57 000 шестокласника на година, от които 17 100 (30%) са 

застрашени от отпадане.

са готови да избягат
от час при първа 
възможност, защото им е 
скучно или трудно в училище. 

45%но



Могат ли днешните деца
да учат по стар начин?

Явно не.

Децата не харесват важни предмети, които развиват 
тяхното критично мислене и стремеж към високи 
академични постижения като български език, математика, 
история и география. Вместо това те предпочитат 
предмети, които развиват умения за правене - 
физическо, музика, рисуване, информационни 
технологии.

РЕЗУЛТАТЪТ
Н А К РАТ К О

Класно-урочната система е архаична, но добре упражнена от учителите и затова 
предпочитана.



П Р О Б Л Е М ЪТ  С Е  О К А З А  Д О С ТА  Я С Е Н

95% ОТ децата харесват училището
79% - учителите си, но не харесват
начина на преподаване и учене.

Как да върнем в класните стаи
смисъла и радостта от ученето?

ВЪПРОСЪТ Е:



С две училища-партньори (СУ Христо Смирненски, гр. Брезово
и СУ Георги Бенковски, гр. Тетевен) опитахме следното -

да изведем всички шестокласници извън училище като поканим професионалисти
от местната общност да покажат на децата магията на знанието,

впрегната в правенето.
Включихме всички деца. Така дори тези, които не бяха отличници, получиха шанса

„да вкарат гол“, да покажат умения и познания, за които нито учителите,
нито съучениците им подозираха.

В продължение на цяла година, в малки групи (5-10 деца), учениците работиха 
заедно с професионалист и учител в съответната научна област в решаването

на практически задачи, използвайки знанията си от училище.



Какво се случи с децата
през тази една година?

Откриха в съучениците си нови 
приятели и се почувстваха 

по-задружни.

Откриха в учителите си хора с 
разнообразни интереси, готови да 
говорят с тях и да ги чуят, не само да 
преподават и изпитват.

Откриха в местните професионалисти 
приятели и успели примери за 

подражание, с които до момента само 
се бяха разминавали на улицата.



Какво се случи с училището
през тази една година?

Откри, че зад оградата дебне не 
само критика, но и много 

подкрепа.

Откри, че не винаги използва 
целия ресурс, с който всъщност 
разполага. 

Откри, че родителите се променят, когато виждат промяна 
и в самото училище. С 9%  се увеличиха родителите, които 

търсят индивидуален контакт с училището. С 13,5% се 
увеличиха учителите, които търсят личен контакт с 

родителите.



РЕЗУЛТАТИ:
К А К В О  П О С Т И Г Н А Х М Е  

за1годинаЗа децата е важно да създават контексти с наученото и да умеят 
да се съпоставят с този контекст. И когато им предоставим тази 
възможност, добрите резултати не закъсняват.

70%
20%

50%

от децата заявяват, че 
училището е станало 
по-интересно за тях 

вследствие на работата 
им по Програмата.

от децата смятат, че са 
увеличили знанията си 

по предметите, 
свързани с участието си 

в Програмата.са намалели 
отсъствията на децата в 

сравнение с броя 
отсъствия на същите 

деца предходната 
година.



69%

20%

27%се е увеличила 
готовността на 

професионалистите да 
отделят собствени 

средства за продължаване 
на Програмата вследствие 

на едногодишната им 
работа с децата.

от децата са променили 
мечтите си вследствие 

на участието си в 
Програмата.

са се увеличили 
родителите, които 
смятат, че е добре 

детето им да изготви 
отсега план за живота 

си.



КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ
В  С В О Е Т О  У Ч И Л И Щ Е ?

Все повече училища осъзнават, че имат нужда от промяна, 
съобразена с потребностите на децата и търсят начин да свържат 

учебния материал с живота извън училище. Все повече 
професионалисти са готови да влязат в училище и да се срещнат с 

децата.
Трябва да развиваме не само академични умения в децата, но и 

т.нар. преносими умения, които им помагат да живеят и работят с 
другите, да познават по-добре себе си, своите силни страни  и  

слабости. За постигането на тези цели основна роля имат 
учителите и начинът, по който представят учебния материал.



 Примери от програма
 „Училището има смисъл“

Учениците, които посещават 
производствени предприятия, се 
запознават отблизо с работата на 
различни длъжности. За да бъдат 
един ден мениджър по продажби, 
днес те трябва да изготвят оферта 
за продажба на продукт като се 
съобразят с изискванията за 
качество на съответната страна и я 
преведат на чужд език. По този 
начин те прилагат в реална 
професионална среда знанията си 
по математика, география и чужд 
език. 

Учениците, които избраха 
професията „Културен организатор“, 
организираха честване на 24-ти май 
в читалището. Дейностите по такъв 
мащабен проект развиват у тях 
различни умения – работа в екип, 
умения за създаване на текст 
(сценарий), презентаторски и 
ораторски умения (водещи на 
събитието), комуникативни умения, 
съзнателност и отговорност. 



 Примери от програма
 „Училището има смисъл“

Учениците екскурзоводи водят 
туристическа обиколка на града си 
и показват забележителностите 
както на гостите на града, така и на 
свои съученици и по-малки деца. 
Комбинирайки своите знания по 
история и география, те развиват 
самоувереност и комуникативни 
умения. 

Групата на озеленителите посещава 
вековна гора и след това силно 
ерозирал терен. Непосредствено 
след посещението децата 
дискутират как са се чувствали на 
двете места, а по-късно изготвят 
плакати за ползата от горите и 
опастностите от тяхното 
унищожаване.



ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
А К О  С Т Е  У Ч И Т Е Л

- Организирайте посещения на 
професионалисти, студенти, експерти от 
различни области в класните стаи по 
време на занятия, така че „гостите“ да 
допринесат с конкретна практическа 
дейност или опит за предметното 
знание на учениците.

- Търсете възможности и одобрение от 
страна на ръководството за извеждане 
на учениците от класната стая и 
извънкласни посещения на институции 
и различни професии. 

- Правете чести препратки към 
външния свят и практическото 
приложение на учебния материал и 
развиваните в час умения в различни 
професии.

- Използвайте всякакъв вид удачни 
допълнителни материали извън тези в 
учебниците – видео-клипове, статии, 
текстове на песни, интервюта, филми – 
които да онагледяват широката 
приложимост на знанията, уменията и 
нагласите, развивани в училище.

- При възможност говорете с Вашия 
директор и се опитайте да го убедите в 
преимуществата на работата по 
програмата „С поглед в бъдещето – 
училището има смисъл“.

- Провеждайте занятията си по 
максимално ангажиращ начин – чрез 
дискусии, групови задачи, ролеви игри, 
преподаване от ученици на ученици.



ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
А К О  С Т Е  Д И Р Е К Т О Р

- Направете списък на всички 
предприятия в региона и хората, които 
познавате в тях.

- Чуйте се с тях.

- Разкажете идеята си на Общината и ги 
попитайте с какво могат да Ви 
съдействат.

- Мотивирайте учители да използват 
ресурса на общността в работата си с 
децата.



КАНДИДАТСТВАИ

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ! 

Ако искате вашето училище да бъде 
включено в програма

"Училището има смисъл", можете да 
кандидатствате тук 

https://www.cie.bg/bg/programa-uchilishteto-ima-smisal

Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с екипа
на Център за приобщаващо образование: 

(+359 2) 870 20 63 
offfice@cie-bg.eu


