
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Наименование на програмата: 

Превенция на отпадане на учениците от училище 

2. Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап 

Учители – прогимназиален етап 

Учители – гимназиален етап 

Директори 

Заместник-директори 

Педагогически съветници, психолози 

3. Анотация на програмата: 

3.1. Кратко описание на програмата 

1. Дефиниране на основните понятия описващи явлението „отпадане от училище” 2. Фактори, 

които влияят върху отпадането от училище. Причини. 3. Общ поглед върху картината на 

отпадането на ученици у нас и в Европа 4. Стратегии за справяне с отпадането от училище 5. 

Добри практики от българския и европейския опит 6. Взаимодействие с други институции, което 

може да допринесе за намаляване на отпадането от училище 7. Предизвикателства пред 

законодателството и практиката 

3.2. Цели на програмата 

Обучението има за цел да развие практически умения в учителите за оценка на потребностите 

на ученика, изготвяне на план за превенция на отпадането и координация на дейностите, които 

водят до редуциране на причините за отпадане от училище, като се отчита връзката между 

училището и околната среда. Проблемът с отпадащите от системата на образованието ученици 

е комплексен, което налага при създаването на интервенционни програми да се отчитат както 

личните, така и социалните предпоставки за възникването му. Поради тази причина е важен 

индивидуалният подход към всеки отделен ученик, разпознаване на широкия спектър от 

неговите потребности и координиране на усилията на различни специалисти за възстановяване 

на връзката на ученика с училищната среда. 

3.3. Методи на обучение 

- работа в малки групи - обсъждане на казуси - дискусия с всички участници - ролеви игри 

3.4. Индикатори за очаквани резултати 

След приключване на семинара участниците трябва да могат: ДА разпознават причините, които 

биха могли да доведат до отпадане от училище на конкретен ученик. ДА създадат ефективен 

индивидуален план за всеки ученик, застрашен от отпадане. ДА придобият умения и знания за 

водене на случаи, с цел превенция на отпадането от училище ДА разпознават партньорите си в 

ефективното взаимодействие в посока превенция на отпадането от училище ДА провеждат 

ефективни интервенции, с цел превенция на отпадането от училище. 



3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата: 

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част: 

2: 1 в полза на практическата част 

4. Компетентности, които ще бъдат придобити 

Академична 

Педагогическа 

Организационна 

Комуникативна 

Административна 

5. Форми на обучение: 

Присъствена 

Частично присъствена 

6. Продължителност на обучението : 16 

7. Брой квалификационни кредити : 1 

8. Начин на завършване на обучението: 

Презентация 

9. Списък на обучителите: 

Йосиф Ясенов Нунев 

Тони Георгиева Манасиева 

10. Лице за контакт: 

Име, презиме, фамилия: Райчо Благоев Рангелов 

Актуален адрес: ЖК Дружба, бл. 159, ап. 119 

Телефон: 0887620326 

Адрес на електронна поща: europartners2007@gmail.com 
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