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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Социалните и съвременните семейни проблеми като: икономически трудности, липса 

на комуникация между родители и деца, липса на емоционална или социална подкрепа, 

родители, които работят прекомерно много или напускат дома си, за да работят в чужбина и 

т.н., в днешно време определят по-емоционални проблеми, отколкото през последните 

години, в цяла Европа. 

Към всички тези фактори можем да добавим също така: натиск от околните, риск от 

злоупотреба с наркотици и други форми на зависимост, неефективни и непоследователни 

образователни методи, натоварващи форми на проверка на знанията, тревожност по време 

на изпит и така нататък. Всички тези елементи представляват реален стрес за учениците, 

които, за съжаление, понякога не се заемат с проблемите поради мързел. Погледнато от 

тази гледна точка, мързелът се превръща в социален проблем, закъснял знак за проблемите 

и поведението, което отразява липсата на интерес, мотивация и доверие към училищното 

образование. 

Затова е наложително да бъдат предотвратени отсъствията и следователно 

сериозните последици, до които те биха могли да доведат, в съответствие с трансфера на 

иновации, който искаме да постигнем в проект LLP-LdV/TOI/2013/RO/040 / 6, Програма за 

учене през целия живот 2007-2013 .  

Този наръчник е един от резултатите по проекта, постигнат чрез разследване на 

явлението „отпадане от училище” в страните-партньори и действията, които се предприемат 

за предотвратяването и справянето с това явление. Наръчникът представя в една обща 

рамка ефикасните действия на заинтересованите страни, участващи в превенцията на 

отпадането от училище в следните държави - Румъния, Австрия, България, Турция, Гърция и 

Северна Ирландия.  

Той е насочен към институциите в областта на образованието: училища, 

министерства, училищни инспектори, учебни центрове, отделни лица, работещи с ученици: 

учители, съветници, ученици и родители, както и неправителствени организации. 

Основната цел на наръчника е да информира и подкрепи усилията на всички 

участници в превенцията и справянето с отпадането от училище, както и други свързани с 
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това поведенчески прояви като голям брой отсъствия, неуспешно представяне в училище и 

насилие.  

Документът включва и информация за нивото на информираност относно 

методологиите за предотвратяване на отпадането от училище и ползите и 

неудобствата при прилагането на тези методологии в ПОО за всяка страна-партньор по 

проекта, за да се докаже важността на темата на проекта на национално и европейско ниво. 
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2.  ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

2.1. АВСТРИЯ 

 

2.1.1. Бялото перо 

Наименование на добрата 

практика  

Бялото перо  

Заедно срещу насилието  

Die weiße Feder 

Gemeinsam gegen Gewalt 

Държава Австрия 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Инициативата "Бяло перо – заедно за справедливост и 

срещу насилието" стартира през ноември 2007 г. 

Федералното министерство на образованието и въпросите 

на жените работи заедно с експерти за предоставянето на 

конкретна и ефективна помощ за превенция, както и 

интервенция, насочена към ученици, родители и учители. 

Формулирани са три основни цели: 

1. Подкрепа на чувствителността към и познаването на 

различните форми на насилие. 

2. Насърчаване на социални и меки умения, както и 

компетенции за справяне с насилието. 

3. Подкрепа на личната отговорност и гражданска доблест 

В основата на инициативата "Бяло перо – заедно за 

справедливост и срещу насилието " стои една обща 

стратегия. 

Изпълнението следва структуриран план за действие: 

Под-проект 1: Квалификационна офанзива 

Под-проект 2: Превенция и интервенция 

Под-проект 3: Насилие срещу жени и момичета 

Под-проект 4: Работа в мрежа и сътрудничество 

Под-проект 5: Обучение чрез връстници 
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Под-проект 6: Родителска работа 

Под-проект 7: Взаимосвързани срещи 

Под-проект 8: Оценка и изследване 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Федерално министерство на образованието 

Целева група  ученици 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

насилие 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

лошо поведение, 

мобинг, тормоз 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

системен подход 

участие 

обучение 

включване на връстниците 

Постигнати резултати  Увеличаване на благосъстоянието на учениците в училище 

чрез намаляване на насилието. 

Повишаване на социалните умения на учениците. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

възможни 

Допълнителна 

информация/допълнителни 

коментари  

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/die-weisse-feder/ 

 

http://www.gemeinsam-gegen-gewalt.at/die-weisse-feder/
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2.1.2. Спрете отпадането от училище! 

Наименование на добрата 

практика  

Спрете отпадането от училище! 

 Stop Dropout! 

Държава Австрия 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Холистичен подход за спиране на отпадането! Включва 

откриване на лица в риск, оценяване на техните нужди и 

предоставяне на гъвкава подкрепа. Адресиран е към 

учители, преподаватели и частни учители и им позволява 

да идентифицират застрашените ученици и да разпознаят 

достатъчно рано рисковите фактори за напускане на 

училище. 

„Спрете отпадането!” се състои от три инструмента: 

Детектор на риска - интерактивен електронен инструмент 

за идентифициране на ученици в риск. 

Личен профил за систематично подпомагане на ученици в 

риск, за разглеждане на техните силни и слаби страни и 

учебна среда, така че те да могат да дефинират своите 

нужди, за да изпълнят по-добре своите образователни и 

лични цели. 

Гъвкава система за превенция и подкрепа - за съветници 

и други специалисти, работещи с деца, базирана на 

индивидуалните нужди и осигуряваща подходяща 

подкрепа чрез активно сътрудничество и координация 

между съответните институции в рамките на личната и 

социалната среда на младия човек. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Blickpunkt Identität трансферира инструмента в рамките на 

проект по програма Леонардо "Спрете отпадащите!" от 

предишен проект "PPS" в Австрия. 

Целева група  Ученици и студенти, застрашени от отпадане 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

Основната цел е да се предотврати отпадането на 

учениците и студентите 
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отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Тъй като причините за ранното отпадане от 

образователните институции са различни, консултантите 

работят самостоятелно с учениците на различни тематики 

(напр. проблеми при усвояването на учебния материал, 

стрес, семейни проблеми, отсъствия, злоупотреба с 

наркотици, насилие ...) 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

1. предишни преживявания в училище 

2. затруднения в ученето 

3. готовност за учене/решителност 

4. самооценка като ученик/студент 

5. поведение и благополучие в настоящото училище 

6. насоченост към определена работа 

7. социално поведение 

8. родителска подкрепа 

9. родителски контрол 

10. семейна и социална среда/история 

11. извънкласни дейности 

12. влияние на връстниците 

13. емоционален стрес и физическо натоварване 

14. мотивационни фактори 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход 

Разказване на истории 

Концепция за линията на живота 

Петте нужди на Уилям Гласър 

Управление 

Постигнати резултати  Намаляване на рисковете от повтаряне на годината (85%) 

Намаляване на отпадането (около 10%) 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Трансфер е възможен в зависимост от информираността и 

желанието на хората, които взимат решения относно 

училището/обучението, и възможностите за финансиране. 
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 2.2. СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

 

2.2.1. Схема на даване и получаване 

Наименование на добрата 

практика 

Схема на даване и получаване  

Give and Take Scheme  

Държава Северна Ирландия 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Схемата на даване и получаване работи предимно, но не 

само, с младежи на възраст от 16 до 21 години от Северна 

Ирландия, които получават обществени грижи, и за които 

се смята, че са неспособни да участват в общоприетите 

форми на обучение и възможности за заетост. Целта на 

схемата е да се подобри дългосрочната заетост на младите 

хора чрез подходяща подкрепа и достъп до обучение и 

професионален опит. Предлага им се индивидуален план 

според нуждите на всеки, което включва постоянно 

менторство и подкрепа по време на прехода с цел 

подобряване на тяхното самочувствие и увереност.  

Приема се холистичен и съгласуван подход, работейки с 

консорциум от доставчици, с които имат силно 

партньорство.  Вниманието се фокусира върху гъвкавостта 

и осигуряването на високо съотношение между персонал и 

студенти, така че винаги някой да е на разположение. Те 

предоставят оценка на професионалното развитие, 

индивидуално менторство, обучение по основни умения и 

интензивна подкрепа.  

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Include Youth 

Целева група 16-21 годишни  

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

Добрата практика адресира изключването и взема мерки 

младият човек да не продължи с отпадането от учебната 
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отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

институция. Тя е насочена към изолацията, тъй като е 

фокусирана върху личността и дава възможност на младия 

човек да поддържа стабилна връзка с възрастен, който да 

го подкрепя по време на образованието и преходния 

период. Предлага позитивен опит при образованието и 

помага на младите хора да получат основни умения и 

квалификации. 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Един от взетите под внимание рискови фактори, е 

хаотичният начин на живот на младите хора, получаващи 

обществени грижи. Добрата практиката е насочена към 

изолацията, липсата на подкрепа, писмената и 

математическата грамотност, липсата на увереност, 

липсата на мотивация и самочувствие. Също така 

разглежда липсата на гъвкавост при курсовете в колежите.  

Подкрепата по време на преходния период разглежда 

въпроса за временните неуспехи и постоянното отпадане. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход 

Подход за работа с младежи - целият персонал е обучен за 

работа с младежи. 

Постигнати резултати През 2011/2012 г. 89 % от младите хора, участващи в 

схемата, са я завършили успешно. От тях 85 % са 

придобили квалификация за основно умение, а 66 % са 

усвоили две. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Това е работа в прогрес, тъй като в момента се разработва 

ръководство, което ще се съсредоточи върху изграждането 

на индивидуален план за обучение за всяко дете. Това ще 

бъде индивидуализиран план, отговарящ на нуждите на 

всяко дете, и въпреки че първоначално е разработен за 

млади хора в грижа, към настоящия момент е по-

конвенционален с цел включване на всички деца и 

обхващане на тяхното емоционално и психическо 

развитие. 
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2.2.2. Д-р Б 

Наименование на добрата 

практика 

Д-р Б 

Dr B’s 

Държава Северна Ирландия 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

„Д-р Б” е проект, който обучава млади хора със 

затруднения в обучението и подкрепя необходимостта от 

получаване на призната квалификация в индустрията във 

всички аспекти на кетъринга, включително приготвяне на 

храна и обслужване на клиенти.  Той се фокусира върху 

изграждането на самочувствие, коригирането на нагласите 

за учене и предлага обучение по основни умения за 

писмена и математическа грамотност. Специализирани 

служители насърчават младите хора и те усвояват нови 

умения, придобиват трудов опит и квалификация, както и 

социални умения, които им помагат да напреднат. 

Проектът предлага гъвкавост с чести начални дати и 

допълнително време за завършване на квалификацията. 

Също така осигурява положителни взаимоотношения с 

работещите по проекта, които остават до младите хора 

въпреки временните неуспехите, и затвърждава 

увереността им. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Barnardos 

Целева група Млади хора, които са или наскоро са били NEET (без 

участие в образованието, заетостта или някакъв вид 

обучение). 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

Схемата предотвратява отпадането чрез предоставяне на 

гъвкав подход за получаване на трудов опит на младите 

хора, а също и разглежда въпроса за ниските 

образователни постижения чрез предоставяне на 
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представяне в училище и т.н.) възможност за придобиване на основни умения и 

свързана с тях трудова квалификация. Липсата на подкрепа 

е адресирана чрез осигуряване на стабилни 

взаимоотношения със специализирани служители по 

проекта.   

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Разглежда изолацията, липсата на подкрепа, 

езиковата/математическата грамотност, липсата на 

доверие, липсата на мотивация и самочувствие. Обхваща 

също така липсата на гъвкавост при курсовете в колежите.  

Подкрепата по време на преходния период от страна на 

специализирани служители се занимава с въпроса за 

временните неуспехи и постоянното отпадане. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход 

Образователните, консултативните и теоретичните 

подходи стоят в основата на цялостния подход на 

Бърнардос за подпомагане на младите хора във воденето 

на успешен и независим живот. 

Постигнати резултати Много успешни 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Възможностите за трансфер са огромни, тъй като проектът 

може да бъде адаптиран да насърчава младите хора в 

други форми на заетост, където те могат да получат 

практическа помощ, да придобият трудов стаж и да 

получат квалификация. 

 

2.2.3. Форум на NEET 

Наименование на добрата 

практика 

ФОРУМ НА NEET (младежи без участие в 

образованието, заетостта или някакъв вид 

обучение) 

NEETS FORUM 

Държава Северна Ирландия 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

Тази добра практика приема подход, обвързващ 

множество агенции, и има за цел координирането на 
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считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

усилията на общността, доброволните и младежките 

организации, както и асоциациите на психолозите в 

образованието, които в момента работят по адресирането 

на нуждите на младите хора, обединени под 

съкращението NEET (младежи без участие в 

образованието, заетостта или някакъв вид обучение). 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Bryson Group 

Целева група Организации, работещи с NEET  

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Тази добра практика разглежда въпросите за 

сътрудничеството и съвместната работа. Тя осигурява 

мултиагенция, която ще очертае усилията на 

организациите, участващи с NEET представители; ще следи 

техните усилия в това отношение и ще записва техните 

резултати. Тя обединява агенциите и осигурява 

сътрудничество и подкрепа между тях. Също така включва 

младежите NEET като им дава право на глас по въпроси, 

които сериозно ги засягат. 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Взема се под внимание липсата на координирана 

подкрепа за младежи NEET. Занимава се с липсата на 

сътрудничество между организациите и разглежда 

въпроса за липсата на подход за намаляване на 

отпадащите, който да обединява агенциите. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход 

Всяка една от агенциите, участващи във форума, ще бъде 

информирана чрез някои или всички подходи. 

Постигнати резултати Това е наскоро разработен проект. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Съществува възможност за трансфер винаги, когато се 

изисква подход, обхващащ множество агенции. 
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2.3. ТУРЦИЯ 

 

2.3.1. Проект хостел в Бурса-Турция 

Наименование на добрата 

практика 

Проект хостел в Бурса-Турция 

Hostel Project in Bursa-Turkey  

Държава Турция 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да 

бъде считана за добра 

практика? Посочете силните 

к страни. 

Ученическият хостел в Бурса (голям индустриален град в 

югозападна Турция) предоставя дом на умни, но бедни 

момичета от провинцията, давайки им възможност да 

посещават средно училище в Бурса. Тази инициатива е 

смятана за добра практика, тъй като може да бъде добър 

модел за бъдещи подобрени практики. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Построен от нестопанска организация, наречена 

"Кооператив за съвременно образование", хостелът 

работи на основата на "сътрудничество", при което 

членовете (повече от 1500) имат различен принос към 

общата цел за подкрепа на момичетата в стремежа им 

да продължат образованието си. 

Целева група Умни, но бедни момичета от провинцията, които нямат 

средно образование и чиито родители нямат пари да се 

преместят в града и затова те не могат да посещават 

средно училище. 

Феномени, адресирани от 

тази добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Увеличаване на записването в училище и на 

присъствието в средното образование, липса на жилище 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Липсата на жилище е сериозен проблем за децата, които 

трябва да напуснат дома си, за да посещават училище 

поради липса на образователни съоръжения наблизо. 
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Образователен/консултативе

н/теоретичен подход 

 - 

Постигнати резултати В общежитието живеят над 50 момичета. Те са с редица 

успехи. През 2009 г. 19 момичета взимат изпита за 

университет и 16 от тях са записани да следват. 

Дирекцията на кооператива е решена да изгради по-

голям хостел с капацитет за 300 момичета. 

Поддръжниците на кооператива се надяват, че хостелът 

може да служи като модел за предоставяне на 

образователни възможности на много повече деца. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Същата възможност може да се даде на момчета, както и 

на други възрастови групи. Подобни хостели могат да 

бъдат направени и в някои други градове и райони, 

където нивата на отпадане от училище и записване са 

високи. 

 

2.3.2. Проект КОКИЧЕТА 

Наименование на добрата 

практика 

Проект КОКИЧЕТА  

SNOWDROPS Project  

Държава Турция 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

"Кокичета" е проект за стипендии, насочен към 

осигуряване на равни възможности в областта на 

образованието на момичета в неравностойно положение 

предимно в селските райони на Турция.  

Програмата не само дава равен старт на момичетата, но и 

подобрява живота на техните семейства. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

"Кокичета" е разработен от Turkcell като инициатива за 

социална отговорност съвместно с Асоциацията в 

подкрепа на съвременния живот през 2000 г. 

Целева група Момичета в неравностойно положение предимно в 

селските райони на Турция 
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Феномени, адресирани от 

тази добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Отпадане от училище или незаписване в училище. 

Необходимост от даване на равен старт на момичетата в 

обществото. 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Финансови затруднения на семействата, водещи до 

отпадане на децата от училище или незаписването им. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход 

-  

Постигнати резултати През изминалото десетилетие: 

• Са предоставени стипендии на 29 000 момичета, 

• 15 000 ученици са завършили гимназия, 

• 1450 са завършили университет, ставайки учители, 

компютърни програмисти, адвокати или счетоводители. 

• Програмата не само дава равен старт на момичетата, 

но и подобрява живота на техните семейства. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи) 

Може да се приложи при ученици от всяко ниво на 

образование, които не могат да продължат 

образованието си поради финансови затруднения. 

Допълнителна 

информация/допълнителни 

коментари 

„Кокичета” е увенчан с престижни награди, както на 

национално, така и на международно ниво. 

Международни награди: 

•2001-IPR Excellence Awards-In the Corporate Social 

Responsibility Category 

• 2002 - WEPR's (The Foundation of Women Executives in 

Public Relations) Crystal Obelisk 

• 2005 -PR News - CSR Awards Honourable Mention 

• 2008 - European Sponsorship Association Business to 

Community Winner 

• 2012 - World Communication Awards - Corporate Social 
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Responsibility Winner 

Уеб страница: 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-

responsibility/education/snowdrops 

 

http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/education/snowdrops
http://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/corporate-social-responsibility/education/snowdrops
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2.4. РУМЪНИЯ 

 

2.4.1. Минус отсъствие! Допълнителен шанс! 

Наименование на добрата 

практика  

Минус отсъствие! Допълнителен шанс! 

Образователна програма за намаляване на отсъствията от 

училище в Румъния  

An absence minus! An extra chance! 

Държава Румъния 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

      "Минус отсъствие! Допълнителен шанс!" е програма, 

отворена за ученици от класове V-VIII с цел намаляване на 

отсъствията от училище чрез наблюдение и 

идентифициране на учениците, които имат голям брой 

неизвинени отсъствия, за да осъзнаят ролята на училището 

в тяхното по-нататъшно развитие, предлагайки им 

атрактивни образователни програми, центрирани около 

ученика.     

Анализът установи, че процентът на учениците с ниски 

оценки, отсъстващи от училище, е по-висок в класове VII и 

VIII и при тях преобладават момчетата като съотношението 

е почти двойно спрямо момичетата. Повечето ученици 

живеят с един родител (самотен родител или родител, 

работещ в чужбина) и над 50 % от тях идват от семейства с 

икономически проблеми или такива, които не взимат 

участие в училищния живот на децата. 

Идентифициране на специфичните причини, които 

водят до бягане от училище. На учениците са раздадени 

въпросници, за да се установят отношения им с техните 

семейства, с техните връстници и учители, училищния 

контекст, извънкласните дейности, в които вземат участие, 

идентифицирайки причините, които водят учениците до 

безпричинни отсъствия, качествата, които учениците 
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оценяват в учителите, начините на управление на 

конфликтите. Също така са анализирани аспектите на 

осъзнаване от страна на учениците на връзката между 

санкции и неизвинени отсъствия. 

Мониторинг на поведението на учениците. 

Резултатите от въпросниците на учениците са обсъдени на 

учителски срещи и са разгледани стратегии за 

индивидуална и групова интервенция. Раздадени са 

листове за седмичен мониторинг на отсъствията. 

Самостоятелно развитие. Проведени са дейности за 

идентифициране на положителните личностни 

характеристики и за определяне на положителните аспекти 

на училището (пример: Аз и огледалото, Как виждам себе 

си, както определям другите; Качества; Мечтано училище и 

др.) най-вече при учениците от целевата група. 

Планиране на кариерното развитие. Дейности за 

разбиране на моделите при оформянето на ценности, 

свързани с работата, и осъзнаване на ролята на училището 

при избора на бъдеща кариера (примери: Тайната на 

успеха, Моя път в живота) са организирани на срещи на 

училищно ниво с ученици, възпитаници на нашето 

училище, в рамките на които те споделят своите лични 

преживявания относно срещнатите трудности в училище и 

тяхното преодоляване, също така са представени висшите 

учебни заведения, където те учат. 

Проведени са индивидуални консултации от 

училищния психолог за установяване на първопричините за 

отсъствията от училище и идентифициране на 

индивидуализирани стратегии за интервенция.  

Една седмица без отсъствия! Надпревара между 

класове за мотивиране на учениците да вземат участие в 

дейности за намаляване премахване на неизвинените 
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отсъствия от училище. След приключване на надпреварата 

екипите от ученици, които не са записали неизвинени 

отсъствия, са наградени по време на тържество. 

           Училище на всички! Даване на препоръки на 

родителите на ученици от целевата група. По време на 

дейността присъстват директори, училищни психолози, 

представители на полицията. Показани са последиците от 

отсъствието от училище, отпадането от училище, 

употребата на наркотици, алкохол, тютюн, проявите на 

криминални деяния с насилие, извършени от ученици в 

процес на отпадане от училище и са идентифицирани 

начините от страна на родителите за намаляване на 

отрицателното поведение. 

          Моето училище. Учениците в целевата група участват 

в различни дейности/проекти и извънкласни училищни 

занимания (живопис, танци, състезания, екологични 

проекти, студентски съвет, и т.н.) за повишаване на 

мотивацията за участие в извънкласни дейности, 

увеличаване на самочувствието на учениците в 

области/занимания, в които са "добри", за да се преодолее 

имиджа за провал в училище. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

CJRAE DAMBOVITA 

Целева група  Ученици, които имат по-голям брой от 30 неизвинени 

отсъствия, както става ясно от анализа на училищните 

документи 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Отсъствието от училище е явление, което не може да бъде 

пренебрегнато. Това не се ограничава само до училището, 

но засяга ученика, семейството и общността.  

Учениците, които пропускат училище, са изправени пред 

повече проблеми от своите връстници: образователна 
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маргинализация, повишен риск от употреба на наркотици, 

алкохол и цигари, групово участие в криминални прояви 

(причина и следствие на отсъствието от училище) 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

- Слаба последователност при изпълнението на дейностите 

по проекта;  

- Слаба мобилизация на учителите и родителите при 

разработването на ефективни и продължаващи дейности  

Образователен/консултативен/

теоретичен подход  

образование/консултиране 

Постигнати резултати  - база данни за отсъствията от училище и причините за това, 

предоставяща на ръководството на училището и на 

учителите обективна картина за това явление.  

- полезни инструменти за мониторинг (водене на записи и 

процедури) и редукция.  

- примери за добри практики (стратегии за управление, 

приложени към класовете, учебни сценарии), които могат 

да бъдат използвани в бъдеще  

- 70 % от учениците, на които е изпратен плана, имат по-

добри училищни резултати през втория семестър и по-

малък брой неизвинени отсъствия, подобрявайки оценката 

за поведение. 30 % от тях редовно участват в извънкласни 

дейности/училищни клубове, представяйки се 

изключително добре в тези области.     

- подобряване на комуникацията учител-ученик чрез 

разглеждане на въпросите, насочени към очакванията на 

учениците по време на часовете за консултации.  

- организирането на дейности в училище (напр. Седмица 

без отсъствия!, мониторинг на честота на присъствие и 

поведението) е истинската образователна стратегия за 

намаляване/премахване на отсъствията от училище 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

При всички училища, които се сблъскват с неприсъствие в 

училище и ранното му напускане от страна на учениците. 
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същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

 

2.4.2. Медиация на ученици от ученици – медиация на връстници 

Наименование на добрата 

практика  

Медиация на ученици от ученици – медиация на 

връстници 

Образователна програма за управление на конфликтни 

ситуации с други ученици и намаляване на насилието в 

училище 

Mediation of students by students - Peer mediation 

Държава Румъния 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

"Медиацията на ученици от ученици" в партньорство с 

полицията в Търговище и други представители на местната 

общност е внедрена в четири училища в Дъмбовица (две 

средни училища и две гимназии).  

Тя има за цел да намали насилието в училищата чрез 

прилагане на съвременни начини за разрешаване на 

конфликти между учениците. Във всяко училище са 

сформирани екипи от медиатори, за да се посредничи в 

конфликтите между учениците. 

Анализът на физическото/словесното насилие в 4-те 

училища показва, че над 90 % от конфликтите са генерирани 

и постоянни и често остават нерешени. 

Благодарение на медиацията на връстници ние успяхме: 

- да създадем алтернатива за решаване на конфликтите 

между учениците 

 - посредничество, което в крайна сметка води до 

намаляване на насилието сред учениците 

- да формираме умения за използване на техники за 

решаване на проблеми, активно изслушване, лидерство. 

Основните дейности в програмата са: 
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Дейност 1. Стартиране на проекта. 

Стартирането е проведено на пресконференция в центъра 

за превенция на престъпността в Дъмбовица 

Дейност 2. Подбор и обучение на ученици. Подготвени са 

плакати, предоставящи информация относно медиацията на 

връстници, критериите за подбор и лицето за контакт за 

повече информация. Записването на учениците за обучение 

в програмата е проведено на доброволен принцип. Те са 

избрани по препоръка на учител и на базата на интервю. 

Дейност 3. Обучение на екипите от медиатори. Учениците 

във всяко училище преминават обучение в над 5-10 сесии 

от учител, отговорен за медиацията. Учениците получават 

наръчника за ученици-медиатори, който изброява 5 

ключови основи на медиацията, стъпките в процеса на 

посредничество, поведението в конкретни ситуации, когато 

медиация не е постигната, както и формуляри, използвани в 

процеса на посредничество. 

Дейност 4. Прилагане на медиацията на връстници: 

- установяване на пространства за сесии на медиация; 

рекламни материали за популяризиране на медиацията и 

одобрената процедура за посредничество; 

- представяне на програмата и дейностите за медиация на 

връстници, запознаване с техниките за използване на 

интерактивни методи (ролеви упражнения за размисъл, 

енергизиращи игри, видео презентации, брейнсторминг и 

т.н.). 

- създаване на действия за посредничество на конфликти 

между ученици, спазвайки общата рамка на този процес: 

целта и основните правила; определяне на потребностите; 

дефиниране на проблема; писмено разбиране; мониторинг 

на разбирането; оценка на резултатите от медиацията; 

Дейност 5. Конкурс за плакати/медийни продукти. 
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Дейност 6. Оценка на представените по проекта примери за 

положителен опит, трудности при изпълнението на 

програми за медиация на връстници, начини за 

решаването/преодоляването им, които са използвани. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

CJRAE DAMBOVITA 

Целева група  Ученици, замесени в конфликтни ситуации в училище 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. отпадане 

от училище, отсъствия, тормоз, 

недобро представяне в 

училище и т.н.) 

насилие в училище 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

- изпълнението на програма за медиацията на връстници 

без последователност в активното участие на преподавател 

Образователен/консултативен/

теоретичен подход  

- образование 

- съвети 

Постигнати резултати  • в 4-те училища 60 ученици са били обучени за 

медиатори 

• 22 дейности за посредничество при конфликти на 

ученици от ученици  

• комуникация и умения за преговори  

• развитие на лидерски умения  

• броят на учениците, които директно са се обърнали 

към медиаторите, е висок, така че училищният персонал 

възприема програмата за медиация на връстниците като 

добър вариант за разрешаване на конфликти и 

намаляване на насилието в училище. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

- алтернатива за разрешаване на конфликти, решенията не 

включват възрастните, а се разчита на подкрепата на 
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същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

медиаторите-връстници 

- решенията на конфликтите идват от хората, пряко 

въвлечени в конфликта, след като им се помогне да научат 

и разберат гледните точки и чувствата на другите 

- упълномощаване на учениците-медиатори в училищните 

дейности, а не само в дейностите по проекта 

- в много от случаите докладването за възникнали 

конфликти или медиацията в класната стая спират по-

нататъшното развитие на конфликта, доверие в 

съучениците 

- учениците се научават да решават своите собствени 

проблеми; разбират каква означава свобода на избор и 

чувство за отговорност, и  се поучават от последиците от 

своите решения 

- при някои конфликти е необходимо (особено в 

гимназията) да се назначи учител, да няма разпростиране 

на конфликта 

- изборът на конфликти, които се нуждаят от медиация, 

трябва да се извърши заедно с учителите, училищния 

психолог, а понякога и с училищното настоятелство 

- на учениците трябва да се помогне да разберат своята 

роля като медиатори, да се предвидят възможни неуспехи в 

тяхната работа 

- обучение на груповите фасилитатори да разчитат на поне 

един ученик от всеки клас 

- възможност за създаване на специализирани екипи по 

видове конфликти (словесно насилие, тормоз, психично 

насилие, физическо насилие сред момичетата, сред 

момчетата и т.н.) 
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2.4.3. Училища и общности в действие за предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

Наименование на добрата 

практика  

Училища и общности в действие за 

предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище 

Schools and communities in action to prevent early school leaving  

Държава Румъния 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

 Период: 1 август 2010 – 31 януари 2013 

Обща цел на проекта: предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище и поддържане 

на образованието на учениците в риск, особено ромите, 

тези в селските райони, учениците, които идват от бедни 

семейства и тези, чиито родители работят в чужбина, в 

окръзи Дъмбовица и Илфов чрез разработването и 

прилагането на стратегии, мерки и конкретни 

образователни инструменти. 

Специфични цели  

1. Осигуряване на достъп до обучение на минимум 1350 

деца в риск (400 деца в предучилищна възраст и 950 

ученици от основното и средното образование) чрез една 

сложна система от алтернативни образователни, 

оздравителни и/или рекреационни програми. 

2. Обучение на най-малко 300 учители за придобиване на 

специфични умения за работа с деца в риск от отпадане от 

училище. 

3. Институционален капацитет на 40 училища за 

разработване и прилагане на интегрирани програми за 

превенция на отпадането по специфични начини, 

включително развиване на умения на 160 учители за 

разработване и прилагане на стратегии за предотвратяване 

на ранното отпадане от училище в партньорство с 
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родителите и другите заинтересовани страни.    

 Проектът е проведен в 8 основни компонента: 

1. Проучване за създаването на база данни на риска от 

ранно напускане на училище и за идентифициране на 

специфичните нужди на целевата група. 

2. Дейности за развитие на институционалния капацитет на 

училищата за управление на феномена на ранното 

напускане на училище и промяна на отношението на 

учителите към учениците. 

3. Изграждането на уеб портал с множество функции: 

дизайн на интерактивни уроци, игри, викторини за 

учениците; комуникация с експерти/колеги, комуникация 

между ученици и родители в чужбина, онлайн консултации 

на ученици и създаване на онлайн общност за 

сътрудничество между училищата. 

4. Проектиране, организация и внедряване на 

следучилищни програми в училище. Организиране и 

провеждане на летни семинари с деца, на които предстои 

да се запишат в първи клас и не са посещавали или рядко 

са посещавали детска градина. 

5. Организиране на консултации за ученици и 

родители/настойници в 40 училища, участващи в проекта. 

6. Екскурзии и лагери за децата с редовно присъствие и 

академичен прогрес в училище. 

7. Дисеминация.         

През август-септември 2010 г. от CJRAE Dâmboviţa и CJRAE 

Ilfov е проведено диагностично проучване за 

идентифициране на нуждите от обучение и консултации на 

деца, които са изложени на риск от отпадане от училище; 

То показва необходимост от:         

 - Приемане на програми за учениците, на програми за 

обучение на учителите в постигането на успех при 
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адаптацията и представянето в училище на учениците – 

фактори за интервенция, както и програми за обучение и 

подкрепа за родителите;         

 - Продължаване на училището след края на учебната 

програма в избрани училища според големия брой на 

неизвинени отсъствия, лоши материални условия, свързани 

с липсата на заетост на родителите, големия брой родители 

работещи в чужбина, липсата на подходящ надзор от 

родителите и/или законните представители, лоши 

резултати в училище;        

 - Консултантски дейности, основани на идентифицираните 

в 20-те училища нужди, във всяка една от двете страни, 

участващи в проекта. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Бенефициент: Dâmboviţa County School Inspectorate  

Партньори: Ilfov County School Inspectorate, Komunitas 

Association - Bucharest Shotron Association - Bucharest, CJRAE 

Dâmboviţa CJRAE Ilfov, FDP - Branch Dâmboviţa ALBAFOR - 

Albano chests, Italy 

Целева група  - Цел: 1350 ученици на възраст между 6 и 14 години, които 

са застрашени от ранно напускане на училище поради 

психологически, семейни, социални, икономически 

причини; ученици с ограничени материални възможности, 

които биха се възползвали от предоставената храна и 

образователни материали;  

- ученици с родители, работещи в чужбина, които ще имат 

възможност да общуват онлайн с родителите си чрез 

информационната платформа; 460 учители 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Предотвратяване на ранното прекъсване/отпадане от 

училище, лошият успех в училище 
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Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Изисква се постоянно управление на трудностите, свързани 

с мобилността в рамките на целевата група от ученици като 

се вземат предвид изброените по-горе характеристики 

Образователен/консултативен/

теоретичен подход  

Образование  

Консултиране 

Постигнати резултати  1. Методология за изпълнение на програмата 

"Училище след училище", която съдържа седем глави: 

общи положения; организация и функциониране на 

училището след края на училищната програма; изпълнение 

на програмата; оценяване на учениците; мониторинг; 

заключителни разпоредби; прикачени файлове. 

2.  Проверена структура на програмата: 

- помощ при домашна работа, оздравителни дейности, 

задълбочаване (2 часа); 

- социални дейности, отдих, личностно развитие, 

образователни филми, използване на електронно 

обучение, онлайн комуникация с родителите (1 час). 

- периодът на прилагане на програмата ще следва 

структурата на учебната година 

- предложения относно възможностите за развлечение за 

повишаване на мотивацията за посещаване на училище 

- дейности за общуване и работа в мрежа, при които 

децата ще бъдат насърчавани да изразяват своите 

емоционални нужди 

- интелектуални/образователни дейности, асистиране при 

писане на домашно, за да се задълбочи познаването на 

училището, да се адресират затрудненията при учене, и да 

се постигне промяна на поведението и нагласите. 

- рекреационните дейности ще бъдат проектирани чрез 

оценка на уменията на учениците, признаване и оценяване 

на техните наклонности, утвърждаване на самочувствието 

им в съответствие с потенциала на всеки един ученик 
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(конкурси, кръжоци, гледане на филми, провеждане на 

тематични посещения, практическа работа, ръчен труд, 

образователни дейности в сферата на изкуствата с 

образователна стойност или забавни игри, игри за 

развиване на креативността и въображението, социални 

дейности). 

3. етичен кодекс на учителя и правомощия на учителите, 

участващи в програмата за превенция на 

преждевременното отпадане от училище, функции, които 

са структурирани по видове дейности за развитие на 

институционалния капацитет на училищата; IT обучение за 

използването на портала; дейности по програмата след 

училище и летни програми по компонент; организиране на 

програми за консултация на ученици и 

родители/настойници; екскурзии и лагери за децата с 

редовно присъствие и академичен прогрес; трансверсални 

дейности. 

4. Приложението на тема методология в проекта „Училище 

след училище” е изключително полезен инструмент за 

тези, които участват в изпълнението на програмата: 

диаграми, отчети, предложения за пространствен дизайн, 

конкретни предложения за създаване на план за 

индивидуално обучение, ресурсни материали за социални 

дейности и капацитет за развитие на сътрудничеството, 

работни модели за ученици, които имат затруднения при 

работата в мрежа, планиране на дейностите на мрежата, 

примерни доклади за типовете оценяване на учениците, 

примерни модели за мониторинг. 

5. "Брошурата за родители" - наръчникът за родители има 

за цел да предостави разнообразна информация и техники 

за подобряване на уменията, знанията и поведението при 

обучението и дисциплинирането на децата, а също и 
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възможност за обсъждане със специалист-психолог чрез 

предложените упражнения и редица практически 

приложения, базирани на взаимодействието родител - 

дете. Наръчникът е разделен на няколко глави, които 

описват принципите на дисциплиниране на деца, най-

честите проблеми, които могат да възникнат и решаването 

им, родителските отношения и комуникация с училището с 

цел предотвратяване на отпадането от училище. Има и 

листовка, която представлява мини наръчник за деца в 

риск от ранно напускане на училище. Листовката предава 

по един концентриран начин ясни, директни и приятелски 

позитивни послания и кани учениците да помислят върху 

собствените си проблеми чрез въпроси, които са 

предназначени да привлекат вниманието на децата към 

дейности, които гарантират успех в училището и в личния 

живот. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

- Бенефициентите на програмата „Училище след 

училище” са деца на възраст от 6 до 14 години, които са 

изложени на риск от ранно напускане на училище поради 

психологически, семейни, социални, икономически 

причини, ученици с ограничени материални възможности, 

които могат да се възползват от предоставената 

материална база под формата на храна и образователни 

материали; деца с родители, които работят в чужбина, на 

които се дава възможност да общуват онлайн с родителите 

си чрез информационната платформа. 
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2.5. БЪЛГАРИЯ   

Много български училища, които показват добри резултати в справянето с ранно 

отпадане от училище, се възползват от няколко национални програми, специално създадени 

от Министерството на образованието и науката. Те са: 

2.5.1. Национална програма "ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"   

Наименование на добрата 

практика  

Грижа за всеки ученик 

Държава България 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Програмата осигурява помощ от държавата за училища, 

които показват резултати при справянето с ранното 

отпадане от училище. По този начин всяко училище е 

стимулирано и мотивирано да се бори с явлението 

отпадане. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Министерство на образованието и науката 

Целева група  Всички ученици от избраните училища, а също и учители, и 

съветници 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Ранно отпадане от училище 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Неучастие на училищата в намаляване на ранното 

отпадане от училище. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

- 

Постигнати резултати  Повишаване на броя на училищата, които показват 

резултати при справянето с ранното отпадане от училище. 
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Училищата са по-мотивирани да се борят срещу това 

явление. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

Може да се трансферира или да бъде пример за 

училищата, които имат високо ниво на ранно отпадане 

 

2.5.2. Национална програма “НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”  

Наименование на добрата 

практика  

На училище без отсъствия 

Държава България 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Програмата осигурява подкрепа от държавата за училища, 

които показват резултати при справяне с отсъствията от 

училище. По този начин всяко училище е стимулирано и 

мотивирано да се бори с явлението отпадане от училище. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Министерство на образованието и науката 

Целева група  Всички ученици от избраните училища, а също и учители, 

съветници 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Отсъствие от училище, което по-късно може да доведе до 

лошо представяне в училище или отпадане 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Неучастие на училищата в намаляването на отсъствието от 

училище и ранното отпадане. 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

- 

Постигнати резултати  Намаляване на броя на отсъстващите от училищата и 
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повишаване на броя на училищата, които показват 

резултати при справяне с ранното отпадане от училище. 

Училищата са по-мотивирани да се борят с това явление. 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

Може да бъде трансферирана или да бъде пример за 

училища, които имат високо ниво на отсъствия. 
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2.6. ГЪРЦИЯ 

 

2.6.1. Вътреучилищни уроци, следучилищни частни уроци и интеркултурни училища за 

включването и интеграцията на чуждестранни ученици 

Наименование на добрата 

практика  

Вътреучилищни уроци, следучилищни частни 

уроци и интеркултурни училища за 

включването и интеграцията на 

чуждестранни ученици 

Intra-School Host Classes and After-School Tutorial Classes and 

Intercultural schools for the inclusion and the integration of 

foreign students  

Държава Гърция 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Приложени са специфични програми за образование на 

ромските деца и тяхното интегриране в училищната 

среда  

 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Министерство на образованието 

Целева група  чуждестранни ученици 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Отпадане от училище, социална и образователна 

интеграция 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

Напускане на училище, липса на социална интеграция, 

изолация 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

- 
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Постигнати резултати  Ромските деца се интегрират социално малко по малко 

в гръцката действителност и образователна система 

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

Може да се трансферира към други подобни 

малцинства в Гърция 

 

2.6.2. Училища „Втори шанс”  

Наименование на добрата 

практика  

Училища „Втори шанс” 

Second Chance Schools 

Държава Гърция 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Училищата „Втори шанс” са създадени в опит за 

справяне със социалното изключване на възрастни, 

които не са завършили основно образование и не 

разполагат с необходимите квалификации и умения, 

за да се адаптират към съвременните професионални 

изисквания. Младите хора на възраст между 18 и 30 

години, които са отпаднали от училище, сега могат да 

завършат 9-годишното си задължително образование. 

В училищата „Втори шанс” се провеждат специални 

интензивни начални и прогимназиални училищни 

курсове, а на завършилите се издава сертификат, 

еквивалентен на тези от началните и гимназиалните 

училища. Това дава право на записване в Обединения 

лицей, техническите професионални образователни 

институции и следгимназиалните IEK и на посещаване 

на определени курсове за професионално обучение. 

Курсът продължава 18 месеца и включва 20 часа на 

седмица, провеждани вечер. Необходимо условие е, 

кандидатите да живеят в райони, в които действат 

училищата „Втори шанс”. 
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Към днешна дата има 5 действащи училища „Втори 

шанс” в Атина (Перистери, Мениди), Патра, Солун и 

Ираклион-Крит, а в бъдеще има план да бъдат 

създадени други подобни училища. Училищата „Втори 

шанс” са създадени след препоръка от Института за 

продължаващо образование на възрастни (IDEKE) в 

сътрудничество с компетентните местни държавни 

органи с цел осигуряване на подходящи условия за 

ръководенето на такива училища. 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Министерство на образованието  

Целева група  Млади хора на възраст между 18 и 30 години, които 

са отпаднали от училище, и сега могат да завършат 

задължителното си 9-годишно образование. 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Отпадане от училище 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

социална изолация на възрастни, които не са 

завършили основно образование и не разполагат с 

необходимите квалификации и умения, за да се 

адаптират към съвременните професионални 

изисквания 

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

 

Постигнати резултати  Много възрастни хора са успели да завършат основно 

образование и да придобият квалификации, които им 

помагат да намерят работа. 

Възможности за трансфер  
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(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

Допълнителна 

информация/допълнителни 

коментари  

http://www.ekep.gr/english/education/deuteris.asp 

 

2.6.3. KESPEM 

Наименование на добрата 

практика  

KESPEM (учебни центрове за работа с деца 

от малцинства) 

Държава Гърция 

Кратко описание на добрата 

практика. Защо може да бъде 

считана за добра практика? 

Посочете силните к страни. 

Основната цел на KESPEM – помощните центрове на 

проекта, е да се помогне на малцинственото 

население да прекъсне своята изолация, която е 

основна причина тази група хора да бъде социално 

маргинализирана. Изолацията води до неспособност 

на децата от малцинствата да се интегрират в 

обществото, защото поради изолацията контактът на 

децата с гръцкия език е недостатъчен или не 

съществува извън училище, и те рядко осъществяват 

връзка или комуникация с останалата част от местното 

население. Създаването на центрове KESPEM се 

основава на предположението, че прекъсването на 

изолацията на малцинствените деца ще има 

положителен мултиплициращ ефект. 

KESPEM представляват специално конфигурирани 

ванове, оборудвани с лаптопи и много образователни 

материали. Тези ванове посещават на всекидневна 

база отдалечени села и пренасят там образователните 

дейности. 

Имайки за цел подобряване на владеенето на гръцки 

http://www.ekep.gr/english/education/deuteris.asp
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език на децата от малцинствата и повишаването на 

техните резултати в училище, KESPEM предоставят: 

Курсове за подобряване на обучението по гръцки език 

и представянето в училище на деца от малцинствата 

през учебната година и през лятото; 

Педагогически и творчески дейности за деца в 

предучилищна възраст с цел повишаване на техните 

знания по гръцки език и улесняване на интеграцията 

им в училищната среда; 

Организатор на инициативата 

(лице или институция, която я 

разработва) 

Министерство на образованието  

Целева група  Две от тях са в градовете Ксанти и Комотини и осем 

регионални такива в Дросеро, Ехино, Селеро, Евлало 

(префектура Ксанти), в Язмос, Сапес, Органи 

(префектура Родопи) и в района на Авантос в 

Александруполис (префектура Еврос); Четири мобилни 

KESPEM (четири специално конфигурирани превозни 

средства), които посещават изолирани малцинствени 

села в трите префектури на Тракия. 

Феномени, адресирани от тази 

добра практика (напр. 

отпадане от училище, 

отсъствия, тормоз, недобро 

представяне в училище и т.н.) 

Имайки за цел подобряване на владеенето на гръцки 

език на децата от малцинствата и повишаването на 

техните резултати в училище, KESPEM предоставят: 

Курсове за подобряване на обучението по гръцки език 

и представянето в училище на деца от малцинствата 

през учебната година и през лятото; 

Педагогически и творчески дейности за деца в 

предучилищна възраст с цел повишаване на техните 

знания по гръцки език и улесняване на интеграцията 

им в училищната среда; 

Творчески занимания за деца и младежи; 

Курсове по гръцки език за родителите на деца от 
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малцинствата; 

Турски езикови курсове за учители в началното и 

средното образование с цел оказване на помощ при 

справяне с трудностите при комуникация с ученици с 

турски майчин език, които (все още) не разбират 

гръцки. 

Тези две основни оси на проекта, а именно действия 

за образователна интервенция в рамките на и извън 

училище, тясно и съвместно насърчават крайната цел 

на засилване на изучаването на гръцки език на 

малцинствените деца, подобрявайки тяхното 

представяне в училище и елиминирайки феномена на 

преждевременното напускане на задължителното 

училище. 

Рискови фактори, взети под 

внимание при тази добра 

практика 

елиминиране на феномена на преждевременно 

напускане на задължителното училище  

Образователен/консултативен

/теоретичен подход  

- 

Постигнати резултати   

Възможности за трансфер 

(възможност да се приложи 

същата методология в други 

сектори и целеви групи)  

 

Допълнителна 

информация/допълнителни 

коментари 

http://museduc.gr/en/κεσπεμ 

 

Действия и програми за интервенция, предприети в рамките на училището:  

Оздравителни курсове в началното училище с цел развитие на обучението по гръцки език в 

допълнителни към учебната програма часове или в съчетание с допълнително училище; 

Оздравителни курсове по гръцки език, литература, математика и наука в допълнителни 

http://museduc.gr/en/κεσπεμ
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часове към учебната програма на средните училища, обслужващи по-голям брой ученици от 

малцинствата; Обучение на учители в детска градина и изследвания, насочени към развитие 

на изучаването на гръцки език при малки деца, които говорят на друг език; Обучение на 

учители от началното и средното образование, които работят за програмата с цел 

запознаване с учебните материали, които са създадени в по-ранните фази на програмата и 

методите на преподаване на гръцки като втори/чужд език, както и успешното управление на 

културното разнообразие от ученици; Пилотно внедряване на образователни материали по 

литература и естествени науки, одобрени от педагогическия институт към Министерството 

на образованието в редовната учебна програма на средните училища (Greek research-

Prosociality Sport Club). 
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3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

3.1. АВСТРИЯ 

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането  

В началото на 90-те години е обичайно да се търсят причините за ранното отпадане от 

училище най-вече в обкръжението на ученика (учебни дефицити, социална среда...). 

Оттогава насам фокусът е разширен, така че да включва и изследване на училищната 

система. Министерството на образованието е създало отделен пост за превенция на 

отпадането и са възложени изследвания за анализ на ситуацията в Австрия.  

Наръчникът за училищата на тема ранно отпадане "… damit niemand rausfällt" ("така че 

никой да не отпада") се очаква да се повиши осведомеността и да допринесе за увеличаване 

на знанията и уменията на учителите по този проблем. Фактът, че наръчника вече е 

публикуван във второ издание, показва, че предизвиква голям интерес. 

Имаме смесени мнения относно преподавателския състав. Има голям брой сериозно 

отдадени учители, които планират своите уроци с всеотдайност и използват пълноценно 

различни методи. От друга страна, все още има учители, които "обвиняват" учениците, 

когато методът им на преподаване не е добре приет.  

В повечето случаи се твърди, че липсата на ресурси (финансови, персонал, 

пространство, и т.н.) е причината познанията за превенция на отпадането все още да не са 

напълно реализирани. Въпреки това е постигнато много (например подготовка на 

младежки) и Австрия в момента изглежда е на правилния път.  

Ползи и трудности при прилагането на методологиите в ПОО  

Констатацията, че се сблъскваме с най-високите проценти на отпадане в ПОО, не 

следва да ни пречи да видим факта, че в повечето случаи процеса на отпадане в 

образованието има по-дълга история и е започнал много по-рано. Особено когато говорим 

за системата на ПОО, е важно да се включи и влиянието на макро ниво. Липсата на позиции 

за обучение и кариерни перспективи има много негативен ефект върху отдадеността. По-

точно казано, в сферата на ПОО обучението може да се наблюдава натрупване на най-

рисковите фактори – миналото и бъдещето имат решаващо влияние върху мотивацията за 

образование. Следователно е особено важно да бъдат открити и разгледани колкото се 

може повече въздействащи фактори.  
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3.2. СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането 

Има високо ниво на информираност относно отпадането от училище от страна на 

Northern Ireland Assembly и Department of Education and Learning (DEL).  DEL има методологии 

и действащи мерки и работи добре с многобройни организации, за да постигне това.  Новите 

правителствени инициативи, които ще стартират нови методики и мерки за справяне с 

отпадането са в още ранна фаза и следователно в момента не са налични данни за техните 

резултати. Има много високо ниво на информираност относно методологиите/мерките сред 

общността/доброволческите и младежките организации, занимаващи се с млади хора NEET 

в Северна Ирландия.  Въпреки това агенциите, с които разговаряхме по време на нашия етап 

от работата чрез интервюиране, поддържат тезата, че училищата трябва да работят в по-

тясно сътрудничество с родителите и да предлагат помощ на семействата относно 

отпадането.  Освен това бе предложено на учителите да се предоставя специално обучение 

за работа с млади хора в риск от отпадане.  

Ползи и трудности при прилагането на тези методологии 

Отпадането от училище е най-често срещано по време на ключовия преходен етап 

между задължително образование и по-нататъшно образование и обучение в Северна 

Ирландия.  Основен рисков фактор тук е времевия период през дългите летни месеци между 

края на задължителното образование през юни и началото на новите курсове през 

септември, когато е по-вероятно младите хора в риск да отпаднат.  Но методиките/мерките 

в сила сред младежките, обществените и доброволческите организации са доказано много 

ефективни при повторното ангажиране на тези млади хора в образованието и обучението, 

предлагайки подкрепа по време на преходния период, трудов опит и гъвкав подход за 

получаване на квалификация. 

 

3.3. ТУРЦИЯ 

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането 

Въпреки че нивото на информираност на Министерството на образованието е доста 

подобрено спрямо предходните години, а методологиите и мерките са влезли в употреба в 

сътрудничество със съответните институции, не можем да кажем същото за нивото на 

информираност сред учителите, директорите, регионалните власти, семействата и самите 
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ученици. Те все още трябва да извървят дълъг път, за да разберат добре и възприемат 

проблема. Това подобрение в тяхната осведоменост е необходимо, за да могат мерките и 

методологиите да бъдат правилно и съзнателно приложени и да бъдат успешни. 

Ефективното повишаване на осведомеността и дейностите по обучение са необходими в 

подкрепа на методологиите, които се прилагат. 

Ползи и трудности при прилагането на тези методологии в ПОО 

В Турция най-високият процент на отпадане се среща в средното образование. 

Отпадането в средното образование като цяло е 11,3%, докато в професионалните и 

техническите училища то е 18,2%. Следователно става ясно, че съществуващата система или 

мерки не са достатъчни или правилно приложени за решаването на проблема, и трябва да 

бъдат подкрепени с нови методологии/мерки. 

Методологиите, които описахме в раздел 3 в частта с мерките на национално ниво, не 

са специално създадени за ПОО. Но мерките за училищата от средното образование също се 

прилагат при ПОО. 

Тъй като тези гореспоменати методологии/програми на национално ниво са много 

наскоро приложени, данните за резултатите от тях не са получени все още. Техните 

позитивни  характеристики и липсващи аспекти са описани в съответните части на раздел 3. 

 

3.4. РУМЪНИЯ 

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането 

Към настоящия момент в национален план има високо ниво на информираност за 

преждевременното напускане на училище. Вземайки предвид дългосрочните ефекти, много 

проекти и програми, финансирани от Европа, се занимават с този проблем с цел 

идентифициране на ефективни стратегии за предотвратяване/борба с ранното отпадане от 

училище. По този начин са създадени полезни инструменти (процедури, програми, групови 

консултации, стратегии за справяне в преподаването), но тяхната валидност не е проверена, 

тъй като приложението им е все още в зародиш и е необходимо да бъдат последователно 

прилагани за един по-дълъг период от време. 

Успоредно с прилагането на тези специално създадени инструменти се предприемат 

действия за обучение на учителите за индивидуализиране на приложението им към нуждите 

на всеки ученик. 
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Също така са необходими действия в подкрепа на семействата при разбирането на 

трудностите на децата и възможностите за използване на техния потенциал, талант и 

качества, които имат. Училището и семейството трябва да са запознати с детето, за да може 

то да развие самочувствие и да избере училището. 

Оптимизирането на връзката между училище и семейство се постига по-специално 

чрез предложените срещи на учители, съветници и родители, на които те трябва да бъдат 

информирани за училищните дейности и теми, които са от значение: анти-криминална 

подготовка на ученици и родители (в партньорство с полицията); четения, дебати за 

семейството и децата, илюстриращи отговорностите, задълженията на родителите в 

образованието на децата (в партньорство с църквата, културните институции), споделяне на 

личен опит и оценяване на начините на родителите за ефективно управление на времето, 

развиване на самоувереност в родителите за вземане на участие в училищния живот на 

детето. 

Ползи и трудности при прилагането на тези методологии в ПОО 

Организирането и изпълнението на родителски програми, които обхващат широк 

спектър от теми, свързани с връзката родител-дете, са дейности в подкрепа на 

оптимизирането на връзката училище-семейство. Има родители, които проявяват слабости 

при правилното ръководене на връзката със своето дете, без знание за стадиите на детското 

развитие, без база за ефективна комуникация; те не знаят как да използват позитивна 

дисциплина. Укрепването на връзката училище-родител-дете може да подобри 

родителските умения, отговорното и подкрепящо поведение на родителите към децата, 

което представлява възможно решение на редица проблеми: отпадане от училище, 

юношески социални проблеми (злоупотреба с наркотици, престъпност), насилие и недобро 

представяне в училище. 

Междувременно се приветства социалното разследване на семействата на учениците 

в риск от отпадане/бягство от училище с цел идентифициране на причините за това явление 

(посредством училищни посредници и социални работници в общините). 

Училище-семейство-общност представляват триада, която може да редуцира 

феномена на отпадане сред учениците с конкретна и единна референтна методология. 
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3.5. БЪЛГАРИЯ 

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането 

В отговор на националните стратегически изисквания и препоръки са направени 

няколко важни стъпки за модернизиране на регулаторната рамка: 

- През 2010 г. е въведено задължително предучилищно образование за деца на 5-годишна 

възраст, така че за учебната година 2011/2012 нетното записване на децата е 81,5 % или 6,6 

% повече, отколкото през предходната година 

- Приета е правителствена наредба № 33 от 15 февруари 2013 г. относно условията за 

предоставяне на стипендии на ученици, завършили основно образование, и кои училища 

могат да използват средствата за изпълнение на техните стратегии за развитие, 

акцентирайки върху училищните политики в подкрепа на достъпа до образование и 

превенцията на ранното напускане на училище 

- Закон за насърчаване на заетостта относно оценката и признаването на знания, умения и 

компетенции на възрастни, придобити чрез неформално образование и обучение. Въведени 

са финансови стимули за стажове, а процеса на стаж се регулира с менторство 

- В съответствие с Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта могат да 

бъдат отпуснати стипендии, транспортни и квартирни разходи за обучение за придобиване 

на професионална квалификация или ключови компетенции, лихви по заеми за хора с 

увреждания, психологическа подкрепа и насочване към подходящи програми и мерки за 

заетост и обучение. 

За да се гарантира намаляване на дела на преждевременно напусналите училище, ще 

бъде подготвен и приет нов съвременен закон за предучилищното възпитание и 

образование. България се нуждае от преразглеждане на редица законови и подзаконови 

актове, за да се гарантира добро взаимодействие между държавните органи в 

осигуряването на по-добра физическа, финансова и социална защита на децата в риск, 

ролята и отговорностите на семейството. Общините и местните предприятия трябва да 

засилят прилагането на мерки за намаляване на броя на отпадналите от училище. 

Възможностите за сътрудничество с неправителствения сектор могат да бъдат използвани 

по-пълноценно. 

Ползи и трудности при прилагането на тези методологии в ПОО 
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Всяка година Министерството на образованието и науката публикува доклади за 

училищата-бенефициенти по двете програми по модули. Министерството публикува също 

така и онлайн списъци на тези училища (например): 

- Крайното класиране в модул 2 "Предоставяне на допълнително обучение на деца от 

подготвителните класове" през учебната 2013/2014 година. Този списък включва над 540 

български училища и детски градини. 

- Крайното класиране в модул 3 "Предоставяне на допълнително обучение на 

ученици от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на 

постиженията в общото образование" през учебната 2013/2014 година. Този списък включва 

над 700 български училища. 

 

3.6. ГЪРЦИЯ 

  

Ниво на информираност относно методологиите за превенция на отпадането  

Отпадането от училище е сложен, многопластов социален процес. То е отражение на 

редица взаимосвързани лични, социални, икономически, образователни и семейни 

причини. Училищата играят важна роля в адресирането на отпадането от училище, но не 

могат и не трябва да работят в изолация. Опитът показва, че мерките срещу отпадането, 

които са ограничени по обхват и времетраене, имат малко устойчиво въздействие за 

намаляването на този феномен. Препоръките на Съвета за 2011 г. относно политиките за 

намаляване на отпадането изискват от държавите-членки прилагането на цялостен подход, 

фокусиран върху основните причини за отпадане, който е в състояние да го ограничи по 

един устойчив начин.  

Политиките за образование и обучение, които имат за цел да ограничат отпадането от 

училище, трябва да създадат условия за успешното обучение за всички. Училищата трябва да 

са място, където учениците се чувстват удобно и подкрепени, чувстват, че имат контрол 

върху обучението, и могат да участват в училищния живот. Това е важно, както за 

емоционалното, така и за социалното и образователно развитие на ученика, и за цялостното 

управление на институцията. Като условие за успешно обучение учителите трябва да засилят 

своята роля като фасилитатори на обучението. Те се нуждаят от автономност, време и 

пространство за иновации, работа в екип, обратна връзка, самоанализ и оценка. Нуждаят се 

и от достъп до подобрени възможности за непрекъснато професионално развитие.  



49/57 
SaVED - Подкрепа срещу отпадането в професионалното обучение и образование  

 

Превантивните мерки се стремят да се справят с отпадането от училище преди 

първите симптоми да станат видими. Успешната превенция на отпадането взема под 

внимание предпоставките за успешно образование и проектирането на образователните 

системи. Тя трябва да гарантира, че образователните институции и тяхната среда на 

обучение (включително физическа такава) предоставят стимулираща учебна среда за всички 

ученици. Това включва равен достъп до качествено образование за всички деца и млади 

хора. Въпреки това в някои страни разходите и ограниченията откъм мобилност могат да 

ограничат достъпа до образование.  

На системно ниво следните характеристики на образователната системата могат да 

спомогнат за намаляване на пречките за завършване на средното образование:  

 Достъп до качествено ранно детско образование и грижи: фактите сочат, че достъпът до 

качествено образование в ранна възраст спомага за развитието на ключови умения. 

Освен това доброто качество на този етап увеличава постиженията в образованието и се 

намалява риска от отпадане на по-късен етап. Това е особено важно за децата от 

социално слаби семейства и улеснява влизането в образователната система.  

 Подходяща и интересна учебна програма: една учебна програма, която е подходяща и 

последователна може да мотивира учениците да развият пълноценно своите силни 

страни и таланти. Учебната програма трябва да бъдат проектирана по такъв начин, че да 

отразява различните предпочитания на ученика, да взема под внимание различните 

отправни точки, и да е съобразена с амбициите на ученика.  

 Гъвкави образователни пътеки: стриктният дизайн на образователните пътеки може да 

създаде сериозни пречки за завършване на средното образование. Ситуациите, в които 

от учениците и техните родители се изисква да правят преждевременен задължителен 

избор между различни образователни пътеки в ранна възраст, превръщат 

образователните системи във високо селективни и могат да доведат до демотивиране на 

тези, които не са се ориентирали правилно. Изследванията показват също така, че 

повтарянето на клас подкопава увереността на учениците. Това може да доведе до 

отпадане без да са адресирани евентуалните дефицити при учене.  

 По-добра интеграция на новопристигнали деца-имигранти: децата от новопристигнали 

имигрантски семейства се нуждаят от целенасочена подкрепа за усвояване на езика и 

наваксване на учебния план. Включващата учебна среда може да подпомогне тяхната 

интеграция и да увеличи образователния успех. Децата имигранти трябва да бъдат 
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поставени в същата възрастова група като връстници им, за да се гарантира успешното 

им включване. Административният процес за записване на наскоро пристигнали деца-

имигранти трябва да бъде навременен и адаптиран към специфичната ситуация на 

техните семейства.  

 Плавен преход между различните нива на образование: мерките за улесняване на 

процеса на адаптация трябва да започнат от дома към света на образованието. Следва да 

се улесни прехода от начално към средно образование. Тясното сътрудничество между 

училища, програми и целенасочена подкрепа за деца с трудности в адаптирането към 

новата училищна среда може да избегне отчуждението като резултат от преживяването 

на труден преход. Необходима е също така по-голяма пропускливост на образователните 

пътеки, които да предлагат конкретни трансферни възможности на младите хора, 

осъзнали, че предпочитат различен курс на обучение.  

 Висококачествено, атрактивно и привлекателно професионално образование и обучение 

(ПОО): ПОО-то с високо качество и с еднаква стойност като академичното образование 

предоставя възможности на всички млади хора да изследват и опознаят по-добре 

трудовия свят и улеснява прехода към пазара на труда. Важно е, че висококачественото 

ПОО позволява прогресирането към висше образование по същия начин както горните 

курсове на общото средно образование. ПОО може да спомогне за намаляване на 

отпадането чрез предоставяне на висококачествени структурирани трудово-базирани 

възможности за обучение.  

 Участието на учениците и родителите във вземането на решения в училище: становището 

на младите хора трябва да бъде високо ценено. Активното участие на учениците в 

училищния живот увеличава тяхната ангажираност и мотивация, и улеснява 

ефективността на училището. Трябва да има възможност учениците да оказват влияние 

върху своето училище и да избират своята собствена образователна пътека. Те трябва да 

имат възможност да изразяват становищата си и да се намесват в решенията, засягащи 

училището и неговото функциониране. Училищата могат да улеснят тяхното участие чрез 

училищни съвети или ученически консултации например. Родителите като основни 

възпитатели на децата също трябва да бъдат представени в процеса на вземане на 

решения в училището. Осигуряването на активното участие на родителите в училището е 

от съществено значение за осигуряването на благоприятна и подкрепяща учебна среда 
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като цяло и особено за предотвратяването на отпадането от училище и ранното справяне 

с този проблем.  

 Първоначално и непрекъснато обучение за служителите в образованието: качеството на 

преподаване и компетенциите на учителите са определящ фактор в приноса, който те 

могат да имат за намаляване на отпадането от училище. Висококачественото 

преподаване изисква непрекъснатото професионално развитие на преподавателския 

състав. Препоръчва се възприемане на подход ориентиран към учащите с акцент върху 

разнообразието и включването. Учителите трябва да могат да идентифицират различните 

стилове на учене и нуждите на учениците, и да разполагат с уменията за използване на 

включващи и съсредоточени върху ученика методи, включително умения за разрешаване 

на конфликти, за да се насърчи позитивния учебен климат. Учителите трябва да 

получават подкрепа при работата с различията при учениците от гледна точка на 

социалния им и етнически произход, както и при оказването на помощ на лица със 

специални образователни потребности и/или когнитивни увреждания. Необходимо е те 

да разберат отпадането от училище, неговите различни предпоставки и ранни 

предупредителни знаци, и сериозно да осъзнаят своята роля в предотвратяването му. 

Учителите имат нужда от умения и способности, за да работят с други професии и 

партньори за превенция на отпадането. Тези умения трябва да бъдат развити и засилени 

по време на първоначалното и продължаващо образование на учителите. Те трябва да 

имат възможност да участват в стажове в училища с високи нива на отпадане по време на 

своето обучение, за да получат по-добра представа за начините за справяне с отпадането 

на училищно ниво. 

 Общоучилищен подход: качествените инициативи като общоучилищния подход 

насърчават създаването на благоприятна и подкрепяща учебна среда. Един такъв подход 

изисква силно лидерство и внимателно планиране с ясни и интелигентни цели за целия 

училищен персонал. Това включва предоставянето на обучение и подкрепа на 

преподавателския персонал по педагогическия подход, външен мониторинг и 

възможности за самооценка. Общоучилищният подход насърчава и подпомага 

позитивните и грижовни отношения за и между учителите, училищния персонал и 

учениците. В училищата е необходима силна и добре развита система за емоционална 

подкрепа, особено при тези с по-висок риск от отпадане.  
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 Силна и добре развита система за напътствия: висококачествените и актуални 

напътствия, предоставени на един ранен етап, са от съществено значение за 

осигуряването на информация на младите хора, с която те трябва да направят 

информиран избор за своето образование и кариера. От съществено значение е да се 

помогне на младежите да осъзнаят своите силни страни, таланти, различни опции за 

образование и перспективи за заетост. Важно е насоките да отидат отвъд простото 

предоставяне на информация и да се съсредоточат върху индивида и неговите 

специфични нужди и обстоятелства. Напътствията могат да се предоставят чрез 

интерактивни методи (менторство, инструктаж, индивидуални насоки, работни стажове) 

и чрез онлайн услуги. Трябва да се насърчава осигуряването на достъп до цялата 

съответна информация, съвети и насоки в рамките на единна входна точка за младите 

хора.  

 Сътрудничество с пазара на труда: предоставянето на възможности на ранен етап, които 

позволяват на младите хора да опитат трудовия свят, може да им помогне да разберат 

изискванията към работата и очакванията на работодателите. Може също така да 

повиши тяхната мотивация да продължат образованието си и да се фокусират върху по-

добър бъдещ избор на професия.  

Ползи и трудности при прилагането на тези методологии в ПОО  

Въпреки че не съществуват специфични мерки за феномена на отпадане в ПОО, той 

трябва да се разглежда като едно цяло и да се прилагат методологиите, които се отнасят към 

другите образователни системи.  

Институцията на училищата „Втори шанс” (SCSs) е разработена като опит за борба със 

социалното изключване на младежи на възраст 18 години и повече, които са отпаднали от 

училище, не са завършили основно образование и не разполагат с необходимата 

квалификация и умения, за да се адаптират към съвременните професионални изисквания. 

ПОО трябва да се характеризира с високо качество, атрактивност и ангажираност. 

Съответно висококачественото ПОО трябва да се разглежда и третира с еднаква стойност 

като академичното образование, и трябва да дава възможност на всички млади хора да се 

запознаят и да научат повече за света на заетостта, както и да улесни прехода към пазара на 

труда. Важно е висококачественото ПОО да позволява преминаване към висшето 

образование, по същия начин както горните курсове на общото средно образование. ПОО 
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може да спомогне за намаляване на отпадащите ученици чрез предоставяне на 

висококачествени структурирани и трудово-базирани възможности за обучение.  

Всички отговорни организация и органи работят в тази насока с цел подобряване на 

ПОО, намаляване на отпадането и предлагане на квалифицирани хора на пазара на труда. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Отпадането от училище е сложен проблем и за да бъде решен, е необходимо да се 

вземат предвид много фактори. Отпадането е комплексен феномен, неразривно свързан със 

социално-политическите условия във всяка държава и се влияе силно от начина, по който е 

формулиран и разгледан в образователната система. Следователно е много важно да се 

наблегне на предложенията и стимулите за превенция и справяне с отпадането от училище. 

Съществуват три мерки за намаляване на отпадането:  

 Превенция 

 Интервенция 

 Компенсация 

Целта на превенцията е училището да стане зона на контакт между децата, учителите 

и по-широката общественост, и да се намира в центъра. Това може да се постигне чрез 

създаването на едно отворено и разширено училище, където на учениците се предоставя 

възможност да участват в дейностите и програмите, които те самите планират, организират и 

изпълняват в сътрудничество с по-широката училищна и местна общност. 

Действията трябва да се съсредоточат върху следните неща:  

 гъвкава учебна програма в съответствие със сложните нужди на младите хора, 

които са в риск от отпадане; 

 обучение за учители, което да им помогне да разберат нуждите на тези млади 

хора; 

 насърчаване на връзката училище-семейство; 

 сътрудничество с местните общности;  

 извънкласни дейности за повишаване на мотивацията и самочувствието;  

 насърчаване на професионалното образование;  

 достъпност на пазара на труда чрез комбиниране на ефективно теоретично 

обучение и практически дейности в компаниите; 

 обобщение на най-важните рискови фактори, идентифицирани на национално 

ниво; 

 създаване на положителна училищна среда, която дава на учениците усещането, 

че принадлежат към нея. 
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Докладите показват, че причините за отпадане могат да бъдат разделени в четири 

категории като "индивидуални", "училищни", "семейни" и "среда". Основните причини за 

отпадането от училище могат да бъдат изброени както следва: 

- социално икономическо състояние на семейството (икономически трудности); 

- семейни фактори (ниво на образование на родителите, отпаднали от училище 

родители, брой на деца в семейството); 

- социални среда (място на усядане, влияние на връстниците); 

- детски труд; 

- голямо разстояние до училището, липса на жилища в близост до училището, 

имиграция (постоянна или сезонна); 

- обезсърчаване поради лошо академично представяне, повтаряне на клас, 

дисциплинарни проблеми; 

- чувство за липса на принадлежност/свързаност с училището и учителите; 

- пренебрежително отношение и липса на информираност в семейството; 

- дискриминация и социални ограничения на момичетата; 

- културни особености или натиск поради неправилно тълкуване на религията; 

- липса на регистрация или неправилна регистрация при раждането; 

- неадекватно качество на образованието (липса на адекватно обучение на 

учителите, интензивен учебен план, пренаселеност в класната стая, неадекватни 

насоки...). 

Проблемите и данните, споменати в този доклад, показват, че отпадането от 

училище е реален проблем, и развитията и подобренията не се случват достатъчно бързо, за 

да запълнят празнината. 

Правилното определяне на източниците на проблема може да даде насоки за 

решението му. Проблемът може да бъде свързан с променливи в контрола на училището, 

както и фактори извън контрола на училището. Не съществува единно и просто решение за 

такъв сложен казус. Училището, семейството, учениците и всички страни, които могат да 

допринесат за решаването, му са длъжни да си сътрудничат. Отпадналите от училище деца 

могат да имат сходни особености, но се вижда и че ученици без сходства също може да 

отпаднат. Следователно за да се реши този проблем, има нужда от програми от различен 

вид, които да отговорят на нуждите на учениците. Успехът на програмите зависи от 

индивидуалната работа с учениците, помагайки им да повярват, че могат да бъдат успешни, 
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и предоставяйки им училищна среда с положителен климат, която отговаря на техните 

чувства и затвърждава принадлежността им към училището. 

Отпадането на ученици от училище е не само личен проблем, но и социален такъв, и 

резултатите от него оказват влияние на цялата общност в дългосрочен план. Затова се 

изисква да бъдат предприети трайни стъпки за предотвратяване на отпадането от училище 

и увеличаване на записването във всички нива на образованието. Тъй като причините за 

отпадане са толкова обширни, политиките за справяне с отпадането трябва също да бъдат 

разглеждани посредством цялостен и интегриращ подход. Освен това трябва да се има 

предвид, че общественото съзнание и подкрепа играят ключова роля в разработването и 

прилагането на политиките за справяне с отпадането от училище. 

На първо място, правителството трябва да определи политиките/насоките, и на второ 

място всички други заинтересовани страни и индивиди трябва да се включат. Отпадането от 

училище е явление, което пряко или косвено засяга всички нас, и то трябва да бъде 

разгледано от всички нас по възможно най-ефективния начин. 

Докладът между провала в училище, завършил с напускане, и провала на социалната 

интеграция трябва да се тълкува в нюанси; гледната точка в литература е изключително за 

приписването на отпадането към всички обществени и лични проблеми на този, който е 

отпаднал: "провалът да се постигне пълно образование е свързан с професионални и 

ограничени икономически перспективи, подминаване на ценностите на обществото и 

неговите институции, и спад в личния доход през целия живот", това становище не отговаря 

на реалността, тъй като е доказано, че отпадането може да бъде и симптом (неуспех в 

адаптирането в училище), и причина; повечето отпадналите са били очевидно в 

неравностойно положение преди напускането. Вярно е, че учениците не са еднакво 

подготвени да се сблъскат с училищната култура, но също толкова вярно е, че училището 

взема връх и акцентира тези неравенства. Невъзможността на учениците да разрешат 

конфликтите с учителите/връстниците и да овладеят необходимите академични стандарти 

може да доведе до две последици: отпадане или прехвърляне на проблемите в адаптацията 

към обществото и работното място. 

В заключение е необходимо да има съответствие в действията на общностно ниво 

между институциите, които могат да имат роля в превенцията на отпадането от училище. 

Действието в мултидисциплинарен екип създава точки на връзка между образователната 

система и включването в пазара на труда, нещо, което може да мотивира учениците в 
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технологичните училища и колежи да продължат обучението си и това да доведе до 

намаляване на отпадането от училище. Всичко това следва необходимостта от една обща 

рамка за действие, която може да бъде в основата на структуриращите действия на 

специфична методология за справяне с отпадането от училище. 


