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Пълният обхват в училищното 

образование: каква подкрепа е 

нужна?



Имаме успешен опит

-Моделът „Всеки ученик ще бъде отличник”се 
прилага от Център „Амалипе” в над 220 училища
-Води до чувствително намаляване на отпадането 
(от 2,4 % до 0,6 %), намаляване на отсъствията, 
повишаване на успеха и рязко увеличаване на 
продължаващите да учат в гимназиален етап
-Моделът комбинира комплексна педагогическа 
интервенция на училищно ниво, между-училищна 
интервенция, взаимодействие училище- местна 
общност – НПО / Амалипе



Къде се затрудняваме?

1.Заминаването за чужбина и връщането от там
2. Записването в средни училища на момичета от 
селата
3. Работата с част от родителите     
4. Ранните бракове



Каква подкрепа очакваме?

1.1 Информационна система за  заминаващите в 
чужбина деца
1.2 Гранична полиция да изисква за заминаващите деца 
документ от училище в България, в което са били 
записани
1.3 Облекчаване на бюрокрацията при записване 
обратно: без „апустил”, възможност за валидизация от 
училищна комисия и т.н.

2.1. Подкрепа за обединените училища: дори да са с малко 
ученици, всеки  един е важен!
2.2. Инвестиция в качественото образование в 
обединените училища: национална програма, за да 
направят ремонти, да се оборудват с техника за 
професионална подготовка и т.н.



Каква подкрепа очакваме?

2.3. Безплатен транспорт до 12 клас
2.4. Продължаване на стипендиантската програма за роми-
средношколци

3.1. Ресурс за работа с родители, възпрепятстващи 
обучението на децата си – както в основна, така и в средна 
степен. Да може да бъде използван за наемане на 
медиатори, делегиране на НПО и др.
3.2. Финансов стандарт за дейност „Работа с родители” по 
„Твоят час”



И също така:

• По-сериозно плитическо внимание и 

финансиране за училищата в малките 

населени места: „училище, което е 

единствено в населено място”

• Ре-старт на десегрегацията

• Подкрепа за повече учители – роми

• Изпълнението на СОИДУЕМ – реален 

политически приоритет



Благодаря за вниманието!

Деян Колев
Център Амалипе
www.amalipe.com


