
За успеха на всяко 
дете! 

 
 

  

Пловдив, 05.06.2015 

Подбор на лидери 
за равен достъп до 

качествено 
образование 
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Заедно в час – кратка история 

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

 

Един ден всеки ученик в България 
ще е способен да осъществи 
пълния си потенциал! 
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Заедно в час – Партньорства 
Министерство на 

образованието и науката 

Синдикат на българските 
учители 

Съюз на работодателите в 
системата на народната 

просвета 
Пловдивски университет 

Корпоративни партньори: 

Институционални 
 партньори: 
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Заедно в час – част от Teach For All 

35 
партньорски 
организации 
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Заедно в час – подход на програмата 
 
Обучаваме 
ги за 
ефективни, 
мотивиращи 
учители  
 

 
Изпращаме 
ги в най-
нуждаещите  
се училища 
 

Подкрепяме 
ги за период 
от две 
години 

 
Подбираме 
най-
талантливите 
млади хора 
 

сред 
завършилите 
водещи 
български и 
чуждестранни 
университети,  
както и млади 
специалисти. 

по модела 
“Преподавай 
като лидер”, в 
обучение, 
реализирано 
заедно с 
Пловдивския 
университет. 

като редовни 
учители по 
ключови 
предмети 
приоритетно  на 
ученици  с 
ниски учебни 
резултати. 

 
 

 

чрез редовно 
наблюдение, 
индивидуален 
коучинг и 
обучения за 
преподавателски 
и лидерски 
умения. 

 
 

Завършилите 
програмата 
работят за 
системна 
промяна 

като лидери в 
различни 
сектори и 
съдействат 
дългосрочно за 
подобрение на 
образователната 
система. 
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Заедно в час – профил на учителите 
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Учителите на Заедно в час 

375 кандидати, 21 учители 

2011 

730 кандидати, 24 учители 

2012 

995 кандидати, 34 учители 

2013 

1211 кандидати, 53 учители 

2014 

87 учители 
6400 деца 

45 алумни 
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Обсег на програма Заедно в час 
87 

учители 
7 

области 
48 

училища 
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• Доволни клиенти – 
ученици, родители и др.; 

• Висока продуктивност и 
постигане на амбициозни 
цели; 

• Стабилна екипна култура – 
сплотен колектив; 

• Спестено време и пари за 
обучения; 

• УСПЕХ и висока 
РЕПУТАЦИЯ на една 
организация. 

 

Качествен подбор – ключът към? 
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• Модели за „предсказване“ на успеха: 

– Тестове за интелигентност 

– Резултати от изпити 

– Дипломи и сертификати 

– Препоръки 

• Харвардският професор Дейвид Маккъланд 
доказва през 1973, че нито един от 
горепосочените модели не „предсказва“ успеха 
на работното място. 

• Компетенция – характеристика на човека да 
постига отлични резултати в определена работна 
среда, роля  или ситуация. 

 

 

Компетентностен модел за подбор 



www.zaednovchas.bg 11 

• Базиран на 9 компетенции 

• 3 фази на селекция 

• Различни активности 

• Критериални матрици за 
оценка 

• Възможност за индивидуална 
обратна връзка на кандидати 

• Анализ на резултатите 
спрямо успеваемостта на 
учителите 

 

 

Компетентностен модел за подбор на 
учители по програма Заедно в час 
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Постоянно учене 
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Емоционална стабилност и емпатия 
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Аналитични умения 
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Вътрешна мотивация и нагласи 
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Отношение към общностите 
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Организираност и планиране 
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Умения за работа в предизв. среда 



www.zaednovchas.bg 19 

Комуникативни умения 
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Лидерство и влияние 
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Въпроси и споделяния? 

Благодарим ви! 


