
Всяко дете заслужава да получи подкрепа, 

за да порасне отговорно към себе си,

към другите и към 

заобикалящия ни свят.



КОИ СМЕ НИЕ?
Сдружение за споделено учене ЕЛА е организация, която подкрепя развитието на 
децата повече от 20 години.

Като Save the Children UK - Bulgaria Programme (1997 - 2007) търсихме алтернативи на 
институционализирането на деца и подтикнахме правителството да предприе-
ме мерки за закриването на т. нар. „домове за деца“.

Като Център за приобщаващо образование (2007-2019) наложихме приобщаващата 
среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.

Сега фокусираме усилията си в подкрепата на деца и млади хора в тяхното учене 
и търсене на собствен път. Също така, работим с училища, родители и учители, 
които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционал-
ните им умения.

КАК МИСЛИМ
Ние вярваме, че всяко дете трябва да бъде прието и ценено, и заслужава да получи 
подкрепа, за да порасне отговорно към себе си, към другите и към заобикалящия ни 
свят.   

Днес е важно всяко дете да мисли критично, да се свързва със себе си, с другите 
и с обкръжаващата го среда. Да осъзнае по свой начин целостта на живия свят 
около нас и своето място в него. С други думи, светът има нужда от осъзнати и 
отговорни хора и ние искаме да помогнем на колкото можем повече деца да станат 
такива. Дори и да прозвучи като клише, ние вярваме, че образованието наистина 
променя животи към по-добро и за нас е радост, че сме част от ученето на децата. 

Защото началото на пътя на едно дете не бива да определя докъде ще стигне то.

КАКВО ПРАВИМ
Повечето от децата, с които се срещаме, не са лишени от способности, лишени 
са от възможности. Имат нужда от добри примери, които да ги насочват, за 
да изградят качества като екипност, търпение, увереност, постоянство и 
аналитичност, които не са заложени в учебната програма. Имат нужда и да 
изградят ясна картина за това какво могат да направят с живота си и как  да 
стигнат дотам.

Работим с деца и ги насърчаваме да са отговорни към себе си и към заобикалящия 
ги свят, да развиват силните си страни, да се чувстват значими, да бъдат даващи, 
успешни и щастливи.

Изграждаме знания чрез изследвания, анализи и проучвания в сферата на 
образованието и благополучието на децата, които провеждаме в България и 
чужбина.

Споделяме знания и опит с училища, родители и учители, като работим заедно за 
благополучието на децата.

Споделеното учене е култура, процес и начин на учене 
в екип, един от друг, един с друг, и заедно със заобика-
лящия ни свят. И всеки, без значение от възрастта и 
опита, може да влезе в ролята на „ученик“ или „учител“.  
И без значение дали се намираме в класната стая или в 
природата – физическата среда също е наш учител. 

Социално-емоционалното учене до голяма степен е 
свързано със споделеното учене. То се случва споделено, 

заедно с други хора. Множество изследвания доказват, че 
социално-емоционалното учене води до по-добри академични 

резултати. Децата придобиват социални и емоционални умения, които им помагат 
в общуването, в развитието, в себереализирането и в свързването с околния свят. 

Споделеното социално-емоционално учене е отговорът, който даваме днес на наши-
те деца, за да ги подготвим за въпросите, които утрешният 
свят ще отправи към тях.

Приобщаващото образование е наша кауза от 2007 г. и 
постигнахме много, както на ниво законодателна уредба, 
така и на ниво практика. Ако доскоро акцентът беше 
промяната в нагласите на учителите и родителите, 
че мястото на всяко дете е в общата класна стая, днес 
целите ни са да подкрепим училищата, чрез структу-
риране на работата им, в посока израждане на приоб-
щаваща училищна среда, така че всяко дете да може да 
развие напълно своите възможности.

Сигурността на децата винаги е била една 
от най-значимите каузи на Сдружение 

за споделено учене ЕЛА. Като продълже-
ние на десетгодишната работа на британския фонд Save 

the Children в България и нашия регион (1997-2007), екипът 
на Сдружението продължава да налага принципите на 
детска закрила с убеждението, че всяко дете трябва да 
расте здраво в безопасна среда.

Глобалното образование отваря ума и сърцето на 
младите хора за взаимовръзките, 

които съществуват в света. С 
децата и възрастните, които 

участват в нашите обучения, 
се опитваме да предизвикаме 

няколко илюзии: илюзията, че ние, хо-
рата, сме разделени един от друг, от останалите живи 
същества и от земята; илюзията, че човекът е в цен-
търа на природата, на върха на пирамидата и всичко, 
което е част от природата, е призвано да му служи; и 
илюзията, че прогресът е линеен и че ресурсите на плане-
тата са неизчерпаеми.

Нашите каузи

СПОДЕЛЕНО 
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УЧЕНЕ

ПРИОБЩАВАЩО 
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ДЕЦАТА В 
ГОЛЕМИЯ СВЯТ

ДЕЦАТА – 
СИГУРНИ И 
ЗАЩИТЕНИ



Нашите  програми

Моделът „Едно училище за всички“ 
е начин на работа за:

Ако искате Вашето училище да прилага 
Модела „Едно училище за всички“ и да:

...посетете www.ela-bg.eu и се свържете  
с нас на office@cie-bg.eu и  02 870 20 63

• управление на училищните ресурси и процеси чрез по-
стигане на споделено разбиране за посоката на про-
мяна и екипни усилия за постигането ѝ;
• подобряване на нагласите към многообра-

зието в класната стая и приобщаващото 
образование;
• по-активно и пълноценно участие на всички чле-

нове на училищната общност;
• целенасочена работа на екипа в следните  

ключови области на развитието на училището:  
Училищно управление, Педагогически практики, 
Детска закрила и Партньорство с родителите.

• има споделена от всички в училищния екип визия за   
    приобщаващо развитие;
• намира верния подход към всяко дете;  
• привлече повече родители в училищния живот; 
• подхожда с грижа към психо-емоционалния климат в екипа;  
• развие лидерските умения на учителите...

Партньорство 
с родители

Детска 
Закрила

Педагогически 
практики

Училищно 
управление

Програма  
„Едно училище за всички“
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Карта на училищата, с които работим:

Училището има смисъл е нашата кауза, която мотивира децата 
да мечтаят, а ние, хората около тях – учители, 

професионалисти, ментори и родители да им по-
могнем да начертаят своя път. 

Програмата създава мост между училището, местната 
общност и подкрепящата бизнес среда, така че еже-
дневно, преминавайки по него, децата да интегрират 
знания, вдъхновение и предизвикателства, и да от-
крият своето място и принос към света.

Какво правим
Разработихме и прилагаме методология и ин-
струменти за задържане на децата в учили-
ще чрез повишаване на мотивацията им за 
учене и придаване на практическа стойност 
на наученото в час. Програмата е разработена в 
партньорство с две училища – СУ „Христо Смир-
ненски“, гр. Брезово и СУ „Георги Бенковски“, гр. 
Тетевен. Всяка година се включват нови учи-
лища, а целта ни е до 2025 г. те да станат 
поне 100 в цялата страна.  

Как
Като ангажираме по-широката общност 
от родители, учители, образователни 
институции, местни професионалисти и 
големи предприятия да поемат споделена 
отговорност за създаване на мост между 

училището и професионалния път 
и интереси на децата.

Моделът „Едно училище за всички“ вече е признат и 
прилаган и в други европейски страни (Румъния, Гърция, 
Португалия) чрез проекта SMILE към Еразъм+.

Програма  
„Училището има смисъл“

90%

от децата заявяват, че 
училището е станало 
по-интересно за тях 

вследствие на работата 
им по Програмата

84%

от учителите са 
склонни да променят 

начина си на преподава-
не, след като наблю-

дават ефекта от 
Програмата

74%

от шестокласниците 
твърдят, че са увеличили 

знанията си по предметите, 
свързани с посещенията при 

професионалистите

8
пъти е намалял броят 
на родителите, които 

смятат, че е твърде рано 
децата им да мислят за 
план за бъдещето в рам-

ките на три години

 

Защо
Важно е децата да разбират къде са приложими знани-
ята им, за да са любопитни, старателни и активни в 
училище. Много професионалисти са готови да инвес-
тират в мотивацията на децата да продължат обра-
зованието си и да подпомогнат изграждането на една 
жизнена и активна местна общност. 

повече учители 
организират 
различни фор-

мати за всички 
родители

22%
25% повече родители 

приемат мно-
гообразието в 

класната стая на 
техните деца 

12%

След 2 години работа: След 3 години работа:

подобрено раз-
биране в екипа за 
отговорността 
за реализиране на 
приобщаващото 

образование

51%
повече учители 

използват инстру-
менти за своевре-

менно идентифици-
ране на трудности в 

ученето и на силните 
страни на учениците

повече учители 
интегрират 

мултисензорни и 
интерактивни ме-

тоди на преподаване 
и изпитване

26%
31%

повече ученици 
приемат мно-
гообразието в 

училище

www.s-misal.eu

https://www.ela-bg.eu/bg/programa-edno-uchilishte-za-vsichki-faza
https://s-misal.eu/


Мисията на нашия онлайн магазин 
„Слънчица“ е да подпомага професиона-
листи, родители и деца. Той предлага 
все по-широк набор от книги, пособия в 
помощ на ученето и терапевтични кукли, 
които екипът на Сдружение за споделено уче-
не ЕЛА е подбрал.

Сдружение за споделено учене ЕЛА 
също така разработва и предлага и 

собствени материали и 
публикации.

Ако се нуждаете от професионално прос-
транство почасово, искате да проведете 
обучение, да направите презентация или 
се нуждаете временно от собствено или 
общо пространство за работа, заповядай-
те при нас!

Наем голяма зала – 40 лв./час до три часа; 
30лв./час над три часа

Наем малка зала – 10 лв./час

Мултимедия, микрофони, озвучаване и флип-
чарт дъска са включени в цената за наем на 
залите. 

Кафе паузи и обяд – индивидуални оферти 
при запитване.

Слънчица
Онлайн магазин в подкрепа на ученето

Зали под наем 

В Сдружение за споделено учене ЕЛА вярваме, че за 
да бъдат педагогическите екипи подкрепящи, те 

самите трябва да бъдат подкрепени, 
затова провеждаме обучения и ментор-

ски програми на общообразователни и 
ресурсни учители, възпитатели, директори и 
социални работници, така че да се чувстват високо квалифици-
рани и успешни в работата си. Провеждаме обученията както 
в София, в офиса на Сдружение ЕЛА, така и по заявка на място 
във всяко едно училище или учебно пространство в България.

Повече за обученията ни можете да научите от:

Обучения

Посетете ни на www.slanchica.com  
и се запознайте с избраните от нас продукти! 

Онлайн обучения
Онлайн обученията на Сдружение за споделено учене ЕЛА са естествено продължение 
на обучителната дейност на Сдружението, насочена към надграждане и развиване на 
знанията и уменията на учителите в областта на приобщаващото образование и 
споделеното учене. Предлагаме групови отстъпки за училищни екипи. Всички успешно 
завършили получават сертификат.
Електронен курс „Запознаване с приобщаващото образование“  
(със свободен безплатен достъп) 
Курсът ще Ви даде практически познания какво е приобщаващо образование и какви 
са параметрите на неговото практическо приложение, как работи приобщаващият 
екип и какви добри практики могат да се прилагат в училище.  
Електронен курс „Изграждане на приобщаваща училищна среда: принципи и 
практики“
Курсът е предназначен за директори, учители и училищни екипи, които искат да ра-
ботят активно и целенасочено в посока изграждане на приобщаваща среда в своето 
училище, включително и ще могат да направят самооценка на училището си.
Електронен курс „Педагогически практики за първи клас. Пътеводител на 
приобщаващия учител“
Курсът е предназначен преди всичко за учители в начален етап. Участниците ще на-
учат кои са червените лампички, които ни сигнализират, че децата могат да имат 
затруднения в ученето и нужда от подкрепа; как емоциите влияят на ученето и защо 
е важно учениците да умеят да ги разпознават и управляват.
Електронен курс „Преподаване с разбиране. Как да подкрепим 
учениците в прогимназиален етап“
Курсът е предназначен преди всичко за учители в прогимназиа-
лен етап,  като в него обръщаме внимание на уменията на де-
тето да разпознава и управлява емоциите си, да презентира, 
да слуша с разбиране. Наблягаме на способността му да запази 
мотивацията си за учене и да подобри поведението си и т.н. 
Електронен курс „Партньорство с родителите“
Курсът въвежда ключови принципи на индивидуалната работа 
на учителите с родителите, както и съвети за провеждане на 
груповите формати за родители. 

www.ela-bg.eu Обучения

www.priobshti.se Онлайн обучения

Aдрес на залите:  
гр. София, ул. „Княз Борис I“ №133, ет. 1

За повече информация:  
office@cie-bg.eu или 02 870 20 63

https://www.ela-bg.eu/bg/magazin
https://www.ela-bg.eu/bg/cat/obuchenia
http://www.slanchica.com
https://priobshti.se/content/onlayn-obucheniya
https://www.ela-bg.eu/bg/cat/obuchenia
https://www.ela-bg.eu/bg/magazin
https://www.ela-bg.eu/bg/cat/obuchenia
https://priobshti.se/content/onlayn-obucheniya


0898 500 848

02 870 20 63

office@cie-bg.eu

www.ela-bg.eu

www.priobshti.se
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