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                       Предизвикателството 

40% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни и неподготвени да 
бъдат успешни професионалисти;* 

15-годишните ученици изостават средно с две години в знанията си от 
връстниците им в развитите страни;* 

България е на последно място в класацията на Европейската лига за младежко 
предприемачество; 

Бизнесът ни страда и забавя развитието си поради нискоквалифицираната 
работна ръка. 

3 от 100 ученици  

имат топ умения 

* PISA 2012 

4 от 10 деца не умеят 
да осмислят текст 



                         Визията ни за 2032 г. 

2013 година: 
 
- 40%1 от 15 годишните са 
функционално неграмотни; 
 

- 25%2 от младите хора не работят и не 
учат; 
 

- По-малко от 5%3са резистентните 
ученици, които преодоляват 
статистически предопределените им 
резултати; 
 

- Бизнесът се оплаква от 
нискоквалифицирани млади хора. 
 

2032 година: 
 
- 0% функционална неграмотност в 
България; 
 

- Корелацията между произход и 
постижения съответства на най-
доброто ниво в ЕС; 
 

- Делът на резистентните ученици 
съответства с най-добрия в ЕС (15%)4; 
 

- 0,73% ще бъдат добавени към темпа 
на икономически растеж и 2,4 млрд. 
лв. в икономиката.5 

 

1. PISA 2012 
2. EUROSTAT 
3. EUROSTAT 
4. EUROSTAT 
5.  Икономическите ползи от затваряне на пропастта в постиженията на българските ученици - доклад на Заедно в час 
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Очакван дефицит в софтуерната индустрия* 
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Длъжности 2012г. 2013г. 2015г. 
Дефицит 

към2015 г. 

Разработка 14 860 22160 36 820 21 960 

Мениджмънт 2 170 3 160 4 470 2300 

Маркетинг и 

продажби 
2 610 3 560 5700 3 090 

* източник:  Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за 

реформа в образователната система, 2012г. 
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МИСИЯ 

Мисията на Заедно в час е да осигури 
достъп на всяко дете в България до 
качествено образование, като 
насърчава и подготвя способни и 
амбициозни млади хора да бъдат 
мотивиращи учители и лидери в 
нашата образователна система и 
общество. 
 

Един ден всеки ученик в България ще 
е способен да осъществи пълния си 
потенциал! 



Ползи: 93 млрд. лв. до 2052г. 

Въздействието на образователната реформа върху БВП 

“...Пропастта в постиженията на учениците е еквивалентна на дългосрочна национална 
рецесия” 

Source: Teach For Bulgaria (2012). Quote from McKinsey & Co (2009) 
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ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОГРАМА ЗАЕДНО В ЧАС 
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Водещи 
работодатели  

Водещи 
академични 

програми 

Работа в 
образованието  

Работа в НПО 
сектор  

Държавна 
администрация 

Подбор Обучение Работа като учител за 2 г. 

Бакалавър до 15 
септ. 2014 г. 

Критерии 

Правоспособност 

Модел 
Преподавай 
като лидер 

 Училище 

 Подкрепа 

 Професионално 
развитие 

 Общност 

 Възнаграждение 
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MОДЕЛЪТ „ПРЕПОДАВАЙ КАТО ЛИДЕР“ 

Поставя високи цели 

Мотивира учениците и родителите за 
постигането им 

Планира целенасочено 

Изпълнява ефективно плана 

Постоянно повишава ефективността си 

Работи упорито 
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ОБСЕГ НА ПРОГРАМА ЗАЕДНО В ЧАС 
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Какво прави Заедно в час 

Наши ученици на олимпиади по: 

• Математика 

• Информационни технологии 

• Физика 

• Химия 

• Астрономия 

1500 ученика в часове с учители на Заедно в час по природни науки, 
математика, компютри 

• София град 

• София област 

• Пловдив 

• Перник 
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МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА TEACH FOR ALL 

32 
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ПАРТНЬОРСТВА 

Заедно в час е създадена  

по инициатива и с 

финансовата подкрепа 

Донори: 

Корпоративни партньори: Институционални партньори: 

Учителите на Заедно в час придобиват 
опит и умения, които са трамплин 

за кариерата им 

Министерство на 
образованието и науката 

Синдикат на българските 
учители 
Съюз на работодателите в 
системата на народната 
просвета 
Пловдивски университет 

http://www.coca-colahellenic.bg/
http://www.unicreditbulbank.bg/bg/index.htm
http://www.aims.bg/TopNavigation/Home.aspx
http://accelerate.bg/TopNavigation/Home.aspx
http://www.nestle.bg/
http://www.astrazeneca.bg/
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НАПРАВИ ПРАВИЛНИЯ ИЗБОР 

 13 

Да бъдеш учител на Заедно в час е най-добрият избор 
 в началото на кариерата ти  

отговорност 

възможност 
за развитие 

значими 
постижения 

престиж 

международно 
признание 

ценни 
качества 

управление обучение 
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Ако завършваш трети курс или вече си завършил... 
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 www.zaednovchas.bg 

 
 

Кандидатствай от септември 2014 г.! 

http://www.zaednovchas.bg/

