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Годишен доклад 2020 

 
 
 
  
От изпълнителният директор 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кои сме ние 
 
Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която подкрепя развитието на 
децата повече от 20 години. 
 
Като Save the Children UK - Bulgaria Programme (1997 - 2007) търсихме алтернативи на 
институционализирането на деца и подтикнахме правителството да предприеме мерки 
за закриването на т. нар. “домове за деца”. 
 
Като Център за приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата 
среда като ценност и споделена отговорност в българското училище. 
 
Сега фокусираме усилията си в подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене и 
търсене на собствен път. Също така работим с училища, родители и учители, които 
осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения. 
 
 
 

Много различна беше 2020 и на много ни научи.  Вероятно най-
често употребяваните за нея думи са „трудна“, „предизвикателства“, 
„ново нормално“, „дистанциране“, „близост“. Думата на Сдружение 
ЕЛА за 2020, обаче, е ПРОМЯНА. Тази дума описва най-добре 
разбирането ни за усилия, възможности и продължаване напред.  Не 
защото е лесно или трябва, а защото има смисъл да продължаваме 
да правим това, в което вярваме.  
 
Откриваме го всеки ден в децата, в природата, в света ни, в 
днешният ден, във всички вас - приятели, колеги, съконспиратори, 
визионери, мечтатели по необходимост - и във всеки от нас. 
Благодарни сме ви от сърце за подкрепата, съвместните дела, 
смеха, успехите и неуспехите ни дотук.   
  
Вярваме, че новата 2021 ще премахне воала от тъга и гняв, 
застелил се върху света и ще ни донесе радост от споделеното 
добро, споделеното учене и повече разговори и работа върху 
социалната справедливост. 
  
Очакват ни усърден труд и честност, смирение, нови срещи, нови 
открития и, да – ПРОМЯНА. 
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Как мислим 
 
Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде прието и ценено, и заслужава да получи 
подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни 
свят.    
 
Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите и с 
обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят около нас 
и своето място в него. С други думи, светът има нужда от осъзнати и отговорни хора и 
ние искаме да помогнем на колкото можем повече деца да станат такива. Дори и да 
прозвучи като клише, ние вярваме, че образованието наистина променя животи към 
по-добро и за нас е радост, че сме част от ученето на децата.  
 
Защото началото на пътя на едно дете не бива да определя докъде ще стигне то. 
 
 
 
Какво правим 
 
Повечето от децата, с които се срещаме не са лишени от способности, лишени са от 
възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за да изградят 
качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и аналитичност, които не са 
заложени в учебната програма. Имат нужда и да изградят ясна картина за това какво 
могат да направят с живота си и как  да стигнат дотам. 
 
Работим с деца и ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия ги 
свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, 
успешни и щастливи. 
 
Изграждаме знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на 
образованието, нагласите и благополучието на децата, които провеждаме в България и 
чужбина. 
 
Споделяме знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за 
благополучието на децата. 
 
Закрилата и безопасността на децата винаги са били и остават основен фокус във 
всички наши дейности и инициативи. 
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През 2020 

Педагогически практики, ремонти и менторство по време на пандемия 
 

Едва ли скоро ще забравим 2020 г. Беше пъстра откъм емоции, на моменти доста 
трудна, но ни даде и възможност за нови, по-смели идеи.  

Първо ни раздалечи, а след това ни направи по-изобретателни в начините да 
бъдем заедно. От предизвикателствата се раждат нови идеи, така и ние 
преобразувахме всички планирани дейности и ги осъществихме макар и по различен 
от първоначално планирания начин.  

Нека започнем от началото. А то беше на бързи обороти. През януари се 
срещнахме с над 100 души от всичките ни партньорски училища по проекта “Едно 
училище за всички”. Спомнихме си за многото споделени моменти и научени уроци 
през годините, без да подозираме, че само след два месеца такава среща вече нямаше 
да бъде възможна. Проектът приключи формално, но най-важният резултат от него - 
Моделът за изграждане на подкрепяща училищна среда "Едно училище за всички" 
уверено се разви.  

Моделът получи международна награда за иновативна практика от платформата 
Zero Project и продължи пътя си, като се прилага в Португалия, Гърция и Румъния, 
благодарение на проект Smile. През февруари се срещнахме с партньорите от трите 
държави, за да обсъдим плановете за действие, по които ще работят през годината в 
четирите приоритетни направления на Модела – училищно управление, детска 
закрила, партньорство с родителите и педагогически практики. За съжаление само 
месец по-късно, училищата в целия свят затвориха и плановете бяха преработени за 
онлайн среда, доколкото беше възможно.  

 

 
 
Промени се наложиха и в работата на 27-те училищни екипа, които участваха в 

конкурса “Ученици в действие” по програма “Училището има смисъл”. Някои 
бяха започнали, други чакаха пролетта, за да облагородят пространствата около 
училището си и се наложи да отложат плановете си за есента.  

 
През май осъществихме дългоочаквана национална кампания, с която програма 

“Училщето има смисъл” беше популяризирана като добра практика из цялата 
страна. Кратко видео насочваше зрителите на BTV към страницата на проекта s-
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misal.eu, където може да се намери цялата информация и насоки за осъществяване на 
програмата от всяко училище, което има желание за това. В продължение на месец, 
споделяхме спомени от програмата, добри практики и истории от деветте училища, 
които я приложиха през годините.  

 
 
Лятото беше благосклонно и успяхме, при спазване на всички мерки, да 

организираме два лагера. Първият от тях, традиционен - по програма “Училището 
има смисъл” с шестокласници от училищата партньори в програмата. Вторият лагер 
проведохме с младежи между 16 и 29 години. Той беше фокусиран към Целите за 
устойчиво развитие и миграцията.  

 
В рамките на проекта  “Моят отпечатък. Моят глас. Моят избор.” работихме 

по кампания за набиране на детски творчески предложения за вдъхване на нов живот 
на стари вещи и проява на грижа и доброта към хората и природата. Получихме 
десетки предложения, а 35 деца от цялата страна бяха отличени и наградени, като 
техните творби включихме в сборник. Публикувахме и наръчник с разработени идеи за 
опазване на околната среда и насоки за осъществяването им. Той е подходящо 
помагало за всички учители и родители, които искат да се грижат за природата, като 
увличат и децата в това.  

 
В Сдружение за споделено учене ЕЛА имаме дългогодишен опит в работата със 

студенти от педагогически и други хуманитарни специалности и подготовката им за 
пряка работа с деца. Така естествено стигнахме до проект “Готови за утре”, в който 
заедно със студенти, през есента на 2020 г., създадохме Менторска програма за 
младежи-доброволци, които искат да работят с деца и да им помогнат да развиват 
способностите си. Програмата тествахме в 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци, 
където студентите имаха срещи с петокласници, посветени на целеполагане и 
планиране на пътя за осъществяване на техни конкретни мечти.  
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Направихме първите стъпки за разширяване на Националната програма за 

преодоляване на насилието. Стартирахме подбор на обучители и подготовка на 
тяхното обучение. Реализирането на самите обучителни срещи се наложи да изчака 
време, в което присъствените занимания отново ще бъдат възможни, което се 
надяваме да стане по-скоро. 

 
През ноември събрахме повече от 180 педагози от цялата страна в третата 

конференция „Приобщаващи образователни практики“. За първа година 
събитието беше изцяло онлайн, но това не попречи конференцията отново да бъде 
форум за обмен на идеи, добри практики и контакти. Двадесет образователни 
професионалисти от 14 населени места разказаха пред повече от 160 зрители в 
продължение на почти пет часа кои практики правят учебните им заведения 
специални. Тези и още над 40 практики бяха публикувани в платформата priobshi.se в 
рамките на проект “Приобщи.се в нови партньорства”.  

 
И всички тези неща се случваха докато в с. Стъргел кипеше усилен ремонт на 

старото училище. Проектът за изграждане на Зелен образователен център на 50 км 
от София, в подножието на връх Звездец е най-смелата ни мечта до момента. Един 
ден, надяваме се скоро, когато Центърът отвори врати, той ще бъде уникално за 
България място, където потопени в природата, деца и възрастни ще развиват своята 
креативност, увереност и аналитично мислене. Ще представя технологии за 
възобновяема енергия, начини за мирно съжителство и грижа за  природата и безброй 
работилници като дърводелство, отглеждане на пчели, програмиране, градинарство, 
готвене, ориентиране, механика и спорт. През 2020 г. се приближихме с няколко 
великански крачки напред към осъществяването на тази мечта, като разчистихме 
двора, укрепихме училището, сменихме дограмата, пуснахме километри кабел, за да 
осигурим електрическо захранване и изградихме водопроводната система. Започна и 
изграждането на работилницата към Центъра.  
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Финанси 
 

   
 
 
 
 
Благодарности 
 

Благодарим на всички наши утвърдени и нови съмишленици и приятели, които с 
добронамереността, щедростта  и радостта, които изразяват към нашите начинания, ни 
дават енергия и вяра, че заедно ще продължим да успяваме още малко всеки ден!  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


