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Уважаеми колеги и приятели, 
 

Областна админисрация Добрич и Център за приобщаващо образование имат удоволствието да 

Ви поканят на среща-дискусия „С поглед в бъдещето – Училището има смисъл“ на 

8.11.2018 г./четвъртък/ от 10 ч в зала „Европа“ в сградата на Областна 
администрация Добрич. 

 

По време на срещата бихме искали да Ви разкажем повече за Програмата, както и да 

предложим на тези от Вас, които имат интерес, да се включат като координатори при 
следващите фази от развитието й. 

 

Радваме се, че Училището има смисъл е нашата най-амбициозна кауза. Реализираме я за трета 

поредна учебна година и сме си поставили за цел 100 училища да бъдат част от нея през 2025 
г.. Защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да 

придобие конкретен смисъл специално за тях. 

 

Какъв е контекстът на Програмата - около 12% от българските ученици отпадат от училище 

още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности 
и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не 

виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще 

им осигури по-добър живот.  

 
Какво правим - разработваме и прилагаме методология и инструменти за задържане на 

децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа 

стойност на наученото в час. Разработихме Програмата с две училища-партньори - СУ „Христо 

Смирненски“ в гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“ в гр. Тетевен, а от тази учебна година още 
пет нови училища за част от нея - ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”, с. Езерче, СУ „Отец Паисий“, 

с. Медковец, ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци, ОУ "Васил Левски", Белене, ОУ „Христофор 

Никифоров“, гр. Ловеч. 

 

Как - като ангажираме по-широката общност – от родители, учители, образователни 
институции, местни професионалисти и големи предприятия и институции да поемат споделена 

отговорност за прехвърляне на мост между училището и професионалния живот на децата. 

 

Резултати: 
 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях вследствие на 

работата си по Програмата. 

 

 27% са променили мечтите си вследствие на участието си в Програмата. 
 

 50% са увеличили знанията си по предметите, свързани с участието си в Програмата. 

 

 
 

Заповядайте, за да научите повече за Програмата, както и как бихте могли да бъдете част от 

нея в разговор "на кафе" в приятелска атмосфера! 

 

 
Очакваме Ви! 

 

 

https://www.cie.bg/bg/cat/koi-sme-nie
https://www.cie.bg/bg/programa-uchilishteto-ima-smisal

