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Обръщение на председателя на УС 
 
 
 

Уважаеми партньори , скъпи членове, приятели, 
 
2017 беше много вълнуваща година за ИПО, 
 
Година на професионални постижения, но и година трудни стратегически решения. 
 
Дълго чаканият Закон за училищното и предучилищното образование, отвори вратите за 

същностни иновации в българското образование. ИПО окуражи и подкрепи своите най-добри 
базови училища да тръгнат по този път. 

Дадохме възможност на учителите да избират от над 20 акредитирани обучителни 
програми. 

Взехме трудното решение да се откажем от участие в управлението на „Основно 
прогресивно училище“, за да концентрираме вниманието си към болезнената и толкова нужна 
на цялото общество трансформация на публичната образователна система. 

 
Как изглежда 2017 г. за нас в числа? 
 

 9 регистрирани иновативни училища 

 2 616 ученика са се обучавали по системата JUMP Math  

 133 учители са ползвали JUMP Math в своите класове  

 60 учебни заведения в 31 населени места, в 21 области 

 4 уебинара JUMP Math с участие на 82-ма учителя  

 19 проведени  обучения от обучителния регистър на ИПО 

 450 участника и 429 издадени удостоверения 

 11 професионални и обществени събития 

  Над 50 медийни изяви 

Какво ни предстои? 
Следващата голяма стъпка е превръщането на Института за Прогресивно Образование, 

от силен и компетентен екип за трансфер на образователни технологии, в звено със сериозен 
научен капацитет за оценка на ефективността на образователни иновации и интервенции в 
публичната образователна система. Изминалата година ни показа, че Българското училище е 
готово и търси своето образователно възраждене. Наша отговорност е да допринесем с ум, 
сърце и воля, като живеем ценностите си и бъдем промяната, която искаме. 

 
 

Дата: 27 март 2018 г. 
 
 
 
Ева Борисова 
Председател на УС 
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Нашата мисия 

 

 
 Мисията на Института за прогресивно образование е 

преобразуване на българската образователна система с 
цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в 
отговор на икономическите, социалните и културните 
изисквания на обществото през 21-ви век. 
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Годишен доклад за дейността за 2017 г. 

 
Сдружение „Институт за прогресивно образование”  

адрес: гр. София 1164, бул. „Драган Цанков“ 12-16, ет. 1  

ЕИК 176246361  

 

Ръководството на организацията представя доклад за дейността си и финансов отчет 
към 31.12.2017 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти. 

„Институт за прогресивно образование” е сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност, учредено от 18 физически лица. 

 

 

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА 

 

1. Основни елементи от структурата и основните дейности на Института за прогресивно 

образование. 

2. Преглед на осъществените през годината дейности. 

3. Организационно развитие на ИПО. 

4. Участия в различни предавания, медии и събития. 

5. Финансови резултати за текущия период. 

Приложение 1 - ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА ОТ ПРИЛАГАНЕ 

НА JUMP MATH ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основни елементи от структурата и основните дейности на Института за 
прогресивно образование 



 

5  

 

Сдружението е регистрирано на 07.02.2012 г. с решение на СГС Ф.Д. No 734/2011 с 
предмет на дейност: изследване, разработване, прилагане и популяризиране на 
иновативни образователни модели и подходи, на педагогически системи и учебно 
съдържание, както и развитие на професионални общности и учещи се организации. 

Управление 

Сдружението се управлява от Управителен съвет в състав: Явор Джонев, Румен 
Петров,Райчо Радев, Десислава Стоева, Марияна Георгиева. 

До март 2017 г. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет 
Явор Людмилов Джонев. 

До 29.12.2017 г. Сдружението се управлявава от Управителен съвет в състав: Мариана 
Банчева, Милена Ленева, Евгения Пеева, Веселин Димитров и Виолета Николова. 
Сдружението се представлява от Мариана Банчева – Председател на УС. 

От 29.12.2017 г. Сдружението се управлявава от Управителен съвет в състав: Ева 
Борисова, Евгения Пеева, Веселин Димитров, Цветелина Стоянова, Павлина Петрова.  
Сдружението се представлява от Ева Борисова – Председател на УС. 

 

Председателят и членовете на Управителния и на Контролния съвет не получават 
възнаграждение за тази си дейност в организацията. 

1.  Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, 
определени в Устава на сдружението, като се използват предвидените в него 
средства, а именно:Да организира гражданска инициатива „Диалог за 
бъдещето“, като провежда работни срещи, обучения, семинари, конференции, 
форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавната и 
местната власт, бизнес средите, неправителствените организации и гражданите 
за изясняване и специфициране на обществените изисквания към 
образователната система на 21-ви век. 

2.  Да разработва, локализира, внедрява и развива педагогически практики, 
методики и учебно съдържание – цялостни педагогически системи и да ги 
изследва и усъвършенства.  

3.  Да обучава учители и да изгражда среди за постоянна професионална подкрепа 
и развитие. 

4.  Да изследва, разработва и прилага стратегии и практики за професионално 
развитие на учители и мениджъри в образователната система, както и за 
организационно развитие на училищата (детски градини, училища, университети 
и други образователни институции), за да се превърнат в самоусъвършенстващи 
се организации. 

5.  Да създаде публична база от данни за добри образователни практики и модели в 
България. 

6.  Да изследва, разработва, развива и прилага стратегии за измерване, 
моделиране, организиране и постоянно подобряване на образователната 
система във всичките и компоненти и взаимовръзки. 

7.  Да работи в тясно взаимодействие с училища, университети, други институти и 
организации в страната и по света. 
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8.  Да създаде и развие нов модел основно и средно училище, който да послужи за 
пример и база за трансформация на всички училища в страната. 

9.  Да осигурява финансиране на екипите и дейностите си чрез дарения от граждани 
и организации (вкл. фондации), такси за обучение и материали и други източници 
(вкл. европейски и международни фондове и проекти). 

 

 

2. Преглед на осъществените през годината дейности  

 

През 2017 г. Сдружението работи в изпълнение на следните основни направления от 
посочените по-горе: 

✓ изследване на модели и подходи за подобряване на училищното образование и 
поддържане на сътрудничество с училища, университети, институции и НПО; 

✓ внедряване и адаптиране на педагогически методики, учебно съдържание и 
цялостни педагогически системи; 

✓ създаване на нов модел основно училище;  

✓ обучение на учители и изграждане на среди за постоянна професионална 
подкрепа и развитие; 

✓ осигуряване на финансиране на дейностите чрез дарения от граждани и 
организации, такси за обучение и материали и други източници. 

 

2.1. Изследване на модели и подходи за подобряване на училищното 
образование и поддържане на сътрудничество с училища, университети, 
институции и НПО 

 

2.1.1. РАБОТА ПО НАРЕДБИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА 

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Основните усилия бяха свързани с анализ и работа по текстовете на различни наредби, 
които бяха предложени за промени през 2017 година - за оценяване на резултатите от 
обучението на учениците, за организация на дейностите в училищното образование, за 
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.  

Работата се осъществяваше от представители на ИПО в рамките на различни работни 
групи, работещи по отделните наредби. Основните предложения са направени в 
рамките на членството на ИПО в Национална мрежа за децата. 

Основни резултати: 

✓ Разработени, обсъдени и внесени в рамките на съгласувателните процедури на 
НМД предложения за промени в текстовете на наредбите. 
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2.1.2. ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ОБРАЗОВАНИЕТО. 

В рамките на предизборната кампания за избор на 44-то Народно събрание на 
Република България беше организиран втори предизборен дискусионен форум. 

Предизборният дискусионен форум „Образованието – диалог за бъдещето тук и 
сега” е част от системните усилия на Национална мрежа за децата и Института за 
прогресивно образование за осигуряване на достъп до качествено образование за 
всяко дете. Основни цели на форума са: 

• Да се представят визиите на партиите и коалициите за целите на образованието 
и на политиките, които биха провели; 

• Да се утвърди нов модел и култура на публичен диалог между политическите 
партии, експертите и гражданите – съзидателен, отговорен, ангажиращ и уважаващ 
различната гледна точка.  

Поканени за участие бяха всички основни партии и коалиции, които представяха своите 
позиции по предварително зададени ключови въпроси, свързани с образованието. 

Основни резултати: 
✓ Представяне на платформите на партиите и коалициите за развитие на 

образователните и свързаните с тях политики през следващите години; 
✓ Проведена конструктивна и задълбочена дискусия между представителите на 

политическите сили, експерти и граждани;  
✓ Участие на широк кръг от експерти от НПО, директори, учители, представители на 

МОН, висши училища, на Синдиката на българските учители и граждани. 

2.1.3. МЕТОДИЧЕСКА И ТЕМАТИЧНА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДАВАНИЯТА „52 МИТА ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО“.  

Проектът се реализира съвместно с Национално Дарик радио и НПО – партньори на 
ИПО. В рамките на 1 час – всеки понеделник от 11.00 до 12.00 часа се дискутират теми, 
доказани добри практики и се предлагат възможни решения по ключови тематични 
области: качествено училищно обучение; училищна самооценка; училищна автономия; 
инспектирането в образованието; оценяване в училището; гражданското образование; 
приобщаващото образование; лидерството в училище; съвременните технологии в 
образованието; квалификация и подбор на учителите и други. 

Основни резултати: 

✓ Постигнато добро разпознаване на сдружението Институт за прогресивно 
образование като организация, която работи за значими трансформации в 
образованието; 

✓ Подготвени изцяло от членове на ИПО 14 радиопредавания.  
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2.2. Внедряване и адаптиране на цялостни педагогически системи – JUMP Math, 
обучение на учители и родители, оценка на постиженията на учениците, 
обучавани по JUMP Math 

 

2.2.1. АДАПТИРАНЕ НА НОВИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО JUMP MATH. 

След утвърждаване на новите учебни програми за начален етап в българското 
образование беше продължен процесът по превод и адаптиране на JUMP Math 
материалите. Процесът включва създаване на нови: 
✓ учебни помагала за учениците, съответстващи на новите учебни програми за 
съответния клас; 
✓ наръчници за работа на учителите, с включени системи от тестове за 
проследяване както на напредъка на учениците в началото и края на учебните занятия, 
така и за проследяване на познанията и уменията им при приключване на всеки раздел; 
✓ помагала за работа във факултативните часове и в рамките на различни 
проектни дейности на училищата; 
✓ тестове за входно и изходно ниво за всички класове до 5 клас, вкл. 

Основни резултати: 

● Разработени са нови тестове за оценка входно и изходно ниво от 1-ви до 5-ти клас; 

● Финализирано е изцяло ново издание на материалите за 2. клас, съобразено с 
новата учебна програма за 2017-2018 г; 

● Финализирано е изцяло ново издание на материалите за 4. клас, съобразено с 
проекта за нова учебна програма, която ще влезне в сила през 2019-2020 г; 

● Създаден пакет с бонус – задачи за допълнителна работа с учениците. 

Отпечатани са новите издания за 2, 4 и 5 клас.  

 

2.2.2. ОБУЧЕНИЯ НА УЧИТЕЛИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

И ПОДКРЕПА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО JUMP MATH. 

Въз основа на опита от изпълняваните дейности за обучение на учители по JUMP Math, 
ИПО продължи да инвестираха допълнителни усилия за усъвършенстване на 
обучителните модули.  

Приоритетни по отношение на професионалното развитие и подкрепа са паралелките, 
които използват JUMP Math в задължителните учебни часове, в това число 
паралелките със статут на иновативни - 73 паралелки в различни класове и училища 
за учебната 2017-2018 г.  

Всеки учител в приоритетните паралелки получи по едно посещение в класната стая с 
наблюдение и рефлексия на урок по JUMP Math от назначен методист. За целта на 
посещението методистите използват специално създадените инструменти за 
проследяване и оценка на урок. Рефлексията включва: самооценка на учителя, 
структурирана обратна връзка от наблюдаващия, изграждане на съгласи върху силни 
страни и зони за подобрение, план за следващи стъпки, нужда от допълнителни 
помощни или методически материали.  
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Учителите по JUMP Math имат възможност да участват в два поддържащи уебинара 
през всеки учебен срок. За провеждането на уебинарите се поддържа специална 
платформа, осигуряваща възможност за активно участие на голям брой учители. 

Дистанционно, по телефон и имейл, бяха подкрепени, както много от тези учители, така 
и всички други, които са поискали методическо съдействие и подкрепа.  

Най-комплексните казуси получиха екипна подкрепа (координатор-методик, математик-
разработчик на материали и логистика). 

Две от обученията в рамките на Училището за учители са разработени специално, за 
да посрещнат нуждите на учителите по JUMP Math от допълнителна подкрепа за 
прилагане принципите и философията на JUMP Math. Това са обученията „Позитивна 
и прогресивна култура на класната стая“ и „Развиване на умения на 21-ви век“. 

С цел разширяване и приобщаване на значимите други в JUMP Math общността, които 
да подпомагат учителите в тяхната работа, се разработи и в момента е в процес на 
апробация обучение на тема „JUMP Math за родители“. 

Основни резултати: 

● Общият брой на учителите, преминали цялостния курс на обучение по JUMP Math 
в трите интензивни сесии е 91; 

● Броят на преминалите през обученията „Позитивна и прогресивна култура на 
класната стая“ и „Развиване на умения на 21-ви век“  е 93; 

● Броят на JUMP Math учителите през 2016/2017 учебна година е 122, които 
работеха с 2557 ученици; 

● Броят на JUMP Math учителите в началото на 2017/2018 учебна година е 133, 
които работят с 2616 ученици. 

 

2.2.3. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ, ОБУЧАВАНИ ПО JUMP MATH. 

Поддържаме регистър с детайлна информация за всяка паралелка и учител, на база 
Анкета за профил на паралелките, които се актуализират в началото на всяка учебна 
година. В този процес участват около 97% от учителите – попълнили анкетата са 71 от 
73-те учители в приоритетните паралелки. Тези данни са основен източник на 
информация, който ни помага по-точно да разберем контекста, в който работят 
училищата, за да предоставяме качествена методическа подкрепа и при подготовка на 
анализите и правилното интерпретиране на резултатите на техните ученици. 

Постигна се много висока събираемост на входните тестове. Само 1 от приоритетните 
73 паралелки не е изпратила своите резултати. Една от причините за тази висока 
събираемост на резултатите е създадената платформа за нанасяне от страна на 
учителя и изпращане на резултатите по електронен път. Подобренията във 
платформата за въвеждане и оценка на знанията и уменията на учениците дава повече 
възможности на учителите да анализират самостоятелно резултатите на своите 
ученици, като по този начин те получават нагледна информация за индивидуалния и 
груповия напредък на децата, както на ниво отделна задача, така и на ниво раздел и в 
точки, и в процент. По този начин се постигна ангажиране и въвличане на учителите в 
процеса на проследяване на прогреса на учениците. Това дава възможност за 
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колективни и индивидуални интервенции от страна на учителите за подобряване на 
успеха на децата по математика.  

Нагледната и навременна обратна връзка дава възможност за празнуването на успеха 
на децата и усилията на учителите в класната стая в процеса на прилагане в практиката 
на основните принципи на JUMP Math. 

Резултатите от вход, ще бъдат използвани за проследяване на напредъка в края на 
учебната 2017/2018 година, след като получим резултатите от изходните нива. 
 
2.2.4. ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА И ПАРАЛЕЛКИ С JUMP MATH. 

Това са училища, с одобрена иновация с JUMP Math, в рамките на процедурата за 
иновативни училища на Министерството на образованието и науката. 

През учебната 2017-2018 година ИПО подкрепя 11 училища, от които 9 са общинските 
училища, а 2 са частните училища.  

В процедурата на работа с иновативните училища въведохме подобрения по 
отношение на стратегията за работа с JUMP Math. Институтът за прогресивно 
образование подпомага училищата да кандидатстват за иновация с насоки и 
материали. Разработена е система за документиране, проследяване и оценка на 
въздействието на иновацията. 

2.2.5. МОДЕЛ ЗА ХОЛИСТИЧНА ПОДКРЕПА. 

Това е нов момент от проекта JUMP Math 2. Опитът от прилагането на JUMP Math 
показва, че липсва подходяща квалификация и подкрепа на учителите за посрещането 
на цялостните нужди на учениците. Често липсва и съгласуваност между отделните 
учители, относно използваните педагогически подходи, което нерядко поставя 
учениците в среда на противоречиви очаквания. Това повлиява негативно 
академичните потребности на учениците в класните стаи и води до влошаване на 
учебната среда, повишени нива на стрес, оказва негативно влияние върху 
постиженията и цялостното представяне и участие на учениците в образователния 
процес.  

Моделът за холистична подкрепа се фокусира върху осигуряване на интензивно и 
целенасочено развитие на училищните екипи в две приоритетни области: Позитивна 
култура на класа и създаване на умения на 21-ви век. Етапи на реализирането са: 

Компонент Позитивна култура: 1. Първоначално обучение на екипите на училищата за 
изграждане на споделено разбиране за позитивна култура на класната стая.  

2. Изграждане на училищна система за развитие на позитивна култура на класната 
стая, включваща компонент супервизия (осъществяван от методисти на ИПО) и 
елемент интервизия (осъществяван от училищните екипи под ръководството на 
експерти от ИПО).    

Компонент Умения на 21-ви век. 1. Запознаване с концепцията на училищните екипи за 
умения на 21-ви век. Анализ на степента и формата, под която уменията на 21-ви век 
са застъпени в учебните програми, основно като междупредметни връзки. 
Идентифициране на урочните единици и подходите, чрезкоито уменията на 21-ви век 
присъстват и се изграждат в програмата JUMP. Планиране на тематични 
междупредметни връзки и проектно базирано учене, насочено към изграждане на 
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умения на 21-ви век за всяка паралелка. Проследяване на програмата и изпълнението 
през съответната учебна година. Оценка на въздействието. 

Планирано е моделът да се апробира в 4 училища на принципа на казуси (case studies).  

 

 

 
2.3. Създаване на нов модел основно училище на основа на синкретичен подход 
от доказани в практиката педагогически системи 

 

2.3.1. ОРГАНИЗАЦИОННА И ОБУЧИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. 

През 2017 година Частно начално училище „Прогресивно образование“продължи 
своята дейност. В края на учебната 2016/2017 година в училището се обучават 65 деца, 
обхванати в подготвителна група и в класовете от 1. до 4. В него работят 14 учители, 
директор, помощник-възпитател и медицинска сестра.  

Училището продължи да интегрира и надгражда в своята работа ключовите концепции, 
избрани от ИПО в процеса на създаването му: 

✓ Монтесори подхода в работата на подготвителната група продължи да се развива 
и в първи клас; 

✓ обучението по математика е базирано на JUMP Math; 

✓ цялостната организация на обучението се базира на подхода на насоченото 
откривателство, основно стъпвайки на методологията на IB; 

✓ организация на образователната среда, използвайки философията на подход за 
средата като третия учител; 

✓ учене чрез преживяване, правене и опит. 

На Общо събрание през май 2017 година ИПО взе решение, че стратегическите 
интереси на организацията не включват поддържането на частно училище. Към 
момента училището е изпълнило ролята си по отношение на създаване на синкретичен 
модел между ключови педагогически концепции. В същото време специфичният 
контекст на подбор на деца от семейства способни да плащат за тяхното образование, 
прави училището неподходящо за развитие и апробиране на модела, така че той да 
бъде приложим за масовото училище. ОС гласува ИПО да не участва в управлението 
на новосформираното Частно основно училище „Прогресивно образование“ ЕООД, 
създадено в съгласие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното 
образование и да му продаде активите, използвани при осъществяване на досегашната 
му дейност като частно училище, без да се генерират финансови загуби за ИПО. 

В мисията на ИПО остава задачата да доразработи модела, съобразно контекста и 
нуждите на публичните училища и да подготви условия за апробиране и подкрепа при 
въвеждането му от тях. 
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2.4. Обучение на учители и изграждане на среда за професионална подкрепа 

2.4.1. ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ, включени в Регистъра на одобрените програми за 
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерството 
на образованието и науката.  

За изпълнение на тази важна сфера на дейност на ИПО бяха използвани 
възможностите, свързани с вписването на ИПО като обучителна организация в 
Регистъра на одобрените програми за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти към Министерството на образованието и науката.  

През 2017 година първоначалният списък с програми беше допълнен с нови обучения. 
Основните обучителни програми са: 
✓ Math - иновативна система за преподаване на математика; 
✓ Прогресивна и позитивна култура на класната стая; 
✓ Развиване на умения на XXI век за ученици; 
✓ Изследването като педагогически подход и проектно базираното обучение; 
✓ Управление на иновациите в училището чрез прилагане на цялостен модел за 

развитие на училищни политики; 
✓ Интерактивни методи за обучение;  
✓ Роля на класния ръководител;  
✓ Ефективно взаимодействие с родителите;  
✓ Превенция на стреса и професионалното прегаряне;  
✓ Изграждане и укрепване на училищната общност;  
✓ Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст;  
✓ Динамично лидерство;  
✓ Умения за работа в екип;  
✓ Управление на стреса в училищна среда;  
✓ Хиперактивните деца - практически стратегии за разбиране и комуникация с децата 

със синдром на дефицит на внимание и хиперактивност; 
✓ Емоционална компетентност и развитие на самооценката при децата; 
✓ Дизайн мислене за образователни специалисти; 
✓ Основи на програмирането за учители; 
✓ Компютърно моделиране със Scratch за учители; 
✓ Развиване на умения за визуална комуникация за учители; 
✓ Създай и знай - използване на архитектурната среда като образователен 

инструмент за развитие креативността и социалната ангажираност на децата в 
училище; 

✓ Как да преподаваме с „различието на ум“, изграждайки нагласа за развитие и 
умения за устойчивост. 

Обучителните програми предоставят възможности за придобиване от страна на 
педагогическите специалисти на различен брой кредити – от 1 до 5.  

Тематиката на обученията предоставя възможност на учителите да планират свободно 
своето професионално развитие и да надграждат професионалните си компетентности 
съобразно предизвикателствата на специфичния контекст на училищата, в които 
преподават. Доказателство за удовлетвореността от обученията е фактът, че голяма 
част от учителите преминават през повече от едно обучение, организирано от ИПО. 
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За управление на качеството на предлаганите обучения са създадени вътрешни 
процедури за организиране и провеждане на обученията от ИПО. Моделът за 
управление на качеството постоянно се актуализира съобразно изискванията на 
стандарта ISO 9001:2015. 

През 2018 г. предстои преглед и изготвяне на актуализирана стратегия на 
организацията за предоставяне на обучителни услуги и управление на партньорствата 
с външни обучители. 

Основни резултати: 

✓ Организирани 19 обучения с около 450 участници; 

✓ Издадени 429 удостоверения за преминати обучения; 

✓ Разработени процедури и документи за управление на процесите по организиране 
и провеждане на обученията, както и за проследяване на резултатите от 
обученията. 

 ПЪРВИ НАДЗОРЕН ОДИТ ПО ISO 9001:2015.  

В края на годината ИПО премина през първия надзорен одит във връзка с получения 
Сертификат с рег. номер 445-1860–К/07.11.2016 г. по ISO 9001:2015.  

Обхватът на системата за управление е „Организиране и провеждане на: 
образователни дейности, обучения, семинари, курсове, практикуми, конференции и 
квалификационни форуми;професионална подкрепа и провеждане на супервизия за 
образователни специалисти;внедряване и развитие на педагогически методики и 
учебно съдържание.“ 

През октомври и ноември бяха разработени всички необходими процедури и документи 
за преминаване през първия надзорен одит. 

Основни резултати: 

● Успешно преминаване през процедурата на първия надзорен одит Сертификат по 
ISO 9001:2015; 

● Издаване на решение за активност на Сертифката за 2018 година; 

● Идентифициране на области за подобрение, предстои подготовката на план за 
коригиращи и превантивни действия. 

 
2.5. Финансиране на дейностите чрез дарения от граждани и организации, такси 

за обучение,материали и други източници 

 

Стабилните резултати при въвеждането на системата JUMP Math, позволи 
сключването на договор за финансиране за нов 3 годишен период с Фондация Америка 
за България.  

Основно предизвикателство пред организацията обаче остава диверсифицирането на 
източниците на финансиране. Организацията отбелязва прогрес в способността да 
генерира собствени приходи главно чрез издателска и обучителна дейност. Създадена 
е и се поддържа актуална база данни с ключова информация за възможности за 
програмно финансиране.  
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3. Организационно развитие на ИПО 

През 2017 година организацията преживя сериозни промени в организационен план. 
Поради различни причини се наложиха две промени на Управителния съвет на 
организацията. Новият УС поддържа редовна, интензивна и съдържателна 
комуникация с оперативния екип на организацията.  

Основна цел в организационното развитие на ИПО е създаването на условия за 
засилване на научно-изследователският компонент в работата на организацията, както 
и покачване на административния и финансов капацитет. 
 

4. Участия в различни предавания и медии 

Участие в професионални и обществени събития 

За съответния период участвахме в 11 професионални и обществени събития: 
● Организиране на форум - Иновации, приобщаване и общност в образованието 

със специалното участие на Ели Нехама, директор на училище Биалик-Рогозин 
(Израел) 

● Конференцията ''Бъдеще на образованието през неформалното учене'' 
● Отворена среща съмишленици Заедно в час - преосмисляне на модела 
● Работна група „Детско и младежко участие“ към Национална мрежа за децата 
● Ден на Иновациите на Заедно в час 
● 90 СОУ София - Събитие СОЛЕ съвместно с фондация Темпо 
● Конференция "Образование за професиите на бъдещето"  
● Конференция "Забранените иновации" във Велинград 
● "Регионален форум за иновации в образованието“ -  Move.bg 
● Софийски фестивал на науката 
● Дискусия за стратегия за превенция за отпадане на ученици в ДГ и училища 
● Supporting disadvantaged children to enter kindergarten 
● Среща и лекция с Марк Саул 
● Годишна среща на Национална Мрежа за Децата 
● 5-та среща кръг "С децата" 
● Откриване на  Център за трансфер на технологии 
● Медийно неграмотни в дигиталния свят: рисковете пред нашите деца 
● Дизайн мислене в образованието 
● Чудовището под леглото: математиката 
● Новатори в образованието 
● Конференцията на тема „Партньорство училище – родители“ 
● Конференция "Образование 2017" – организатор „Заедно в час“ 
● "Заключителната среща на проекта „Култура на дарителство в сферата на 

образованието: социални, институционални и личностни измерения” 
● Форум по случай 20 години Junior Achievement Bulgaria: Инвестираме в хората, 

преобразяващи Европа през образование и иновации 
● Конференция Приобщаващо образование 2017 
● Среща по проект Лабче на БЦНП - социално предприемачество 
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Медийно присъствие 

Телевизия: 

Bloomberg TV Bulgaria: Предизвикателства пред българското образование 

Bloomberg TV Bulgaria: Българската образователна система се нуждае от глътка 
въздух 

BiT TV: Oбразованието като кауза и отговорност, която променя 

BTV (в „Преди обед“): На фона на какво празнуваме  

БНТ: Инициатива за медийна грамотност в училищата 

Bloomberg TV Bulgaria:  Медийната неграмотност е световен, а не български феномен 

БНТ: Дизайн мислене в образованието 

 

Радио:  

БТВ радио: Какво трябва да се промени в училищата? 
БНР "Христо Ботев": Алтернативните методи за обучение в образованието 
БНР: Експерти: Децата се страхуват преди изпит заради отношението на родителите 
БНР: Отпадането от училище и бедността са пряко свързани 

БНР: МОН предлага промени в програмите за 4-ти и 10-и клас по математика, БЕЛ и 
история 

БНР: "Как да развиваме математическо мислене и мотивация за учене", представяне на 
JUMP Math 

Дарик радио: 52 мита за образованието 

 

Онлайн медии 

Marica.bg: Второкласници превземат математиката с овчарски скок по Джъмп мат  

Economic.bg: Образованието трябва да се превърне в национален приоритет 

Capital.bg: Колко високо скачат учениците с JUMP Math 

Sputnik.bg: Вече и във Варна! Въвеждат JUMP Math – новата уникална образователна 
система за обучение на деца по математика Спътник 

Capital.bg: Причините не са в децата 

Sputnik.bg: Светослава Янева пред СПЪТНИК за варненската школа по математика за 
деца JUMP Math 

Печатни медии 

Capital: Колко високо скачат учениците с JUMP Math 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16  

 

Финансови резултати за текущия период 

 

Сдружението получава финансиране по ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ГРАНТ 
№EDU.0089.20130708 с ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ” (организация с 
нестопанска цел, регистрирана в САЩ) за целево финансиране на проект „JUMP Math”. 
Общият размер на предоставения грант по договора е 1 315 000 (един милион триста и 
петнадесет хиляди) лева. Срокът на договора е 42 месеца, считано от февруари 2014 г. 
През 2017 г. договорът приключи и беше подписан нов, с №EDU.0169.20170516 за 
допълнително финансиране на 915 000 (деветстотин и петнадесет хил.) лв. Срокът на 
договора е 36 месеца. Средствата се отпускат поетапно. 

Сдружението приключва 2017 финансова година с положителен резултат както от 
стопанска, така и от нестопанска дейност, както следва (в хил. лв.): 

Справка за финансовия резултат с натрупване за годините, завършващи на 31 декември 
2017г. и 2016г. : 

 2017 2016 

В началото на периода (23) 31 

Резултат от нестопанска дейност 79 71 

Резултат от стопанска дейност 71 (125) 

В края на периода  127 (23) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПОСТИЖЕНИЯТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА JUMP MATH 
ЗА 2017 ГОДИНА 

 

1. Разпределение на образователните институции по видове и населени места за 
2017/2018 учебна година 

 

 
 
 
2. Общ брой паралелки, ученици и учители по класове за 2017/2018 учебна година 
 

 Паралелки Ученици Учители 
Общо 132 2616 133 

ПГ 14 261 14 
1 клас 32 643 32 
2 клас 31 678 31 
3 клас 21 385 21 
4 клас 19 381 19 
5 клас  10 139 7 

Смесени 
групи 

5 129 9 

    
 
3. Сравнение на броя ученици и учители за учебните 2016/2017 и 2017/2018 
години 
 

 2016-2017 2017-2018 Растеж 
Общ брой ученици 2557 2616 59 
Ученици в паралелки, използващи JM в 
ЗЧ в общински училища. 

1102 1637 535 

Учители в паралелки, използващи JM в 
ЗЧ в 
общински училища. 

49 72 23 

 

Общински 
училища

73%
Частни училища

8%

Общински детски 
градини

5%

Частни детски 
градини

7%

Частни школи и 
центрове

7%

Общо 60 учебни заведения в 31 населени места, в 21 
области

Общински училища

Частни училища

Общински детски градини

Частни детски градини

Частни школи и центрове
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4. Брой паралелки, учители и ученици, работещи с JM в задължителни часове (ЗЧ) в 
общински училища, в избираеми часове (ИЧ), факултативни часове (ФЧ), ЗЧ в 
частни училища и в различни школи и клубове през 2017/2018 учебна година 
 
 
 

Видове паралелки Паралелки Учители Ученици 
ЗЧ в общински 
училища 

73 72 1637 

Други (ИЧ, ФЧ и др.) 59 61 979 
 
 
 
5. Брой обучени учители във връзка с прилагане на JM (между 30% и 100% от участниците 
идват за 2-ри път на обучение в ИПО, а други 40% са по препоръка на вече обучени от ИПО учители).  
 
 
 

Общ брой 
обучения 

Общ брой 
участници 

JUMP 
Math 

“Култура на 
класната 
стая" 

“Развиване на 
умения на 21-ви 
век“ 

10 210 117 81 12 
 
 
 
6. Средни оценки на обученията при максимален брой точки – 5 
 

Име на обучение Цялостно 
обучението 

Бихте препоръчали 

“Култура на класната стая" 4,85 4,81 
JUMP Math 4,85 4,80 
“Развиване на умения на 21-ви 
век“ 

5,00 5,00  

 
 
 
7. Уебинари – 84 участници в 4 уебинара. 
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8.  Анализ на представянето на паралелките по отношение на постиженията на 
учениците от 1. до 4. клас на база сравнение на резултатите от входно-изходните 
тестове 
 

 

% Успеваемост 
на теста 

Резултати 
вход 

Резултати 
изход 

Изменение 

% от вс. % от вс. % от вс. 
0-60% - слаб 2 8.82% 2.94% -5.88% 
61-70% - среден 
3 17.65% 2.94% -14.71% 
71-80% - добър 4 23.53% 29.41% 5.88% 
81-90% - 
мн.добър 5 38.24% 41.18% 2.94% 
91-100% - 
отличен 6 5.88% 20.59% 14.71% 

 

Налице е сериозно изместване в разпределението на паралелките между вход и изход - по-

голяма част от учениците се изместват по време на учебната година от спектъра на слабото 

и средно представяне в началото (0-70%) към спектъра на добре и отлично представяне в 

края на годината (71-100%), като съответно:  

 91% от паралелктие са с резултат над 70% на изход; 2/3 от паралелките са разположени 

на изход в спектъра на петиците и шестиците (81-100%);  

 най-голямо е изместването в спектъра на отлично представилите се (с над 91% 

успеваемост) -  с цели 14.71% са се увеличили броя на класовете, които са попаднали там, 

от едва 6% на вход, до цели 21% на изход; 

 незначителен е % на паралелките, които на изход са в спектъра на най-слабо представили 

се (под 60%) – под 3% от всички, а също толкова е % и на средно представили се (61-70%), 

като сумарно броят научениците в тези две най-слаби категории на изход е намалял с над 

20%. 

8.82%

17.65%
23.53%

38.24%

5.88%
2.94% 2.94%

29.41%

41.18%

20.59%

-5.88%

-14.71%

5.88% 2.94%

14.71%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

0-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%%
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9. Обратна връзка и мнения на учителите за ефекта от работата с JUMP Math 
 
9.1. По отношение на учениците – “Наблюдавам в учениците следните подобрения“: 
 увереност относно математиката - 80,8% 
 упоритост, концентрация и желание за довършване на задачите до край - 80,8% 
 сътрудничество, позитивни взаимоотношения и подобрена среда в клас - 73,1% 
 позитивна нагласа за учене и в други учебни предмети - 38,5% 

“Успехите са свързани с високия общ успех на учениците от класа. Работя като учител вече 
10 година и толкова високи резултати не съм имала досега. Учител по JUMP съм трета 
година и съм убедена, че това е правилната система за преподаване. Философията и 
методиката се допълват и водят след себе си до положителни резултати.“ Елена Генчева, 
1 клас, Граф Игнатиево 

“Успехът ми е свързан с това, че нямам нито едно дете в класа, което да не се справя с 
учебния материал, включително и децата, които имат трудности по други предмети.“ 
Десислава Иванова, 1 клас, 6 ОУ, София 

“Най-големият ни успех е покачването на резултатите с над 20% спрямо входното ниво.“ 
Радослав Стилиянов, 2 клас, Христо Даново 

9.2. По отношение на самите учители: 

 Преподавам математика с по-голямо удоволствие - 65,4% 
 По-малко се притеснявам, когато ме посещават в класната стая - 61,5% 
 Развих уменията си за преподаване на математика - 57,7% 
 По-силно вярвам, че наистина всяко дете може да бъде успешно по математика - 53,8% 

“Научих се не да изисквам от всяко дете веднага да усвои материала, а да търся и намирам 
начини то да успее.” Тодорка Паскалева, 3 клас, София 

“Пренесох част от подхода и принципите на JUMP Math и в останалите часове по други 
предмети.“ Йорданка Димитрова, 2 клас, с. Склаве 

“Помогна ми да мога по-добре да мотивирам учениците за учене по всички предмети.” 
Елка Стоилова, Сапарева баня 

 

 

Удовлетвореност на учителите от програмата JUMP 
Math през 2016-2017 учебна година 

Средна 
оценка: 

Средна 
удовлетвореност в 

% 

Как оценявате (като качество) подкрепата, която получихте от 
координаторите-методистите по JUMP Math през тази учебна 
година?  

4,88 97,69% 

Как оценявате като честота и количество подкрепата, която 
получихте през годината?  

4,65 93,08% 

До каква степен бихте препоръчали JUMP Math на свои колеги? 4,73 94,62% 

Средна удовлетвореност от 3-те категории оценки: 4,76 95,13% 
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10. Трансформационен потенциал  и иновации с JUMP Math 

През 2017 ИПО описа JUMP Math като иновация и подкрепи училищата за въвеждането й. 

 
2017/2018 уч. 
год. 

Паралелки Учители Ученици Училища 

Иноватини 36 36 784 9* 
*За 2017-2018 учебна година имаме регистрирани общо 11 иновативни училища, като 9 от тях са 
общински, а 2 са частни. 

Системната работа за използване на първите учители по JUMP, като агенти на промяната и разширяване 
на броя паралелки, работещи по JUMP, в едно училище позволява оптимизиране на усилията за 
подкрепа и повишава тяхната ефективност и ефикасност. Училищата с концентрация на повече 
учители, използващи JUMP Math, са:  
- 4 ОУ Сливен – 14 учители в ЗП (целият начален етап по математика)  
- 90 СУ – 6 учители в ЗП  
- 97 СУ – 5 учители в ЗП  
- 96 СУ – 5 учители общо (3 учители в ЗП и 2 учители в СИП)  
- ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево – 3 учители в ЗП  
- ОУ "Димитър Благоев" гр. Велико Търново – 3 учители в ЗП  
- ОУ "Неофит Рилски" гр. Велинград – 3 учители общо (2 учители в ЗП и 1 учител в СИП)  
- 19 СУ – 3 учители в ЗП  
- 140 ОУ – 3 учители общо (2 учители в ЗП и 1 учител в СИП)  
- 170 СУ в Нови Искър – 3 учители общо (1 учител в ЗП и 2 учители в СИП)  
- 9 училища с по 2 учители в ЗЧ – ОУ "Неофит Рилски" гр. Габрово; ОУ "Христо Ботев" с. Росен, общ. 
Созопол; 202 ОУ с. Пасарел, 134 СУ, 51 СУ, 56 СУ, 6 ОУ, 93 СУ гр. София. 
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