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Нашата визия и мисия

Сдружение „Образование България 2030“ обединява организации от публичния, 
частния и социалния сектор в страната за обща и дългосрочна визия за 
качествено образование в България до 2030 г. 

Дефинираме съществени измерими цели за резултатите от българското 
образование до 2030 г. и ангажираме гражданите и политически отговорните лица 
да работят заедно за постигане на желаното подобряване на качеството на 
образованието и достъпа до него. 



 

Цели до 2030 г. 

Равен достъп до качествено 
предучилищно и училищно образование

ЦЕЛ: Всички млади хора завършват средно 
образование

Резултати на учениците

ЦЕЛ: Всички ученици в България са функционално 
грамотни



 

Цели до 2030 г. 

Приложимост на образованието

ЦЕЛ: 80% от наскоро завършилите образованието си 
са реализирани на пазара на труда

Образователна макросреда

ЦЕЛ: Образователната система разполага с нужния 
образователен ресурс, за да гарантира качествено 
образование за всяко дете



 

ИНФОРМАЦИЯ

информираме българското 
общество за проблемите и 
развитията в сферата на 

образованието в България, 
популяризираме добри практики 

и успешни международни 
примери за промяна в 

образователната система на 
ежегодната Конференция 

Образование

 МОНИТОРИНГ

проследяваме 
тенденциите

в образованието чрез 
ежегоден 

мониторингов доклад

Как постигаме нашите цели?

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

застъпваме се за 
системни политики и 

устойчива промяна на 
образователната среда 

като даваме становища по 
актуални политики, 

участваме в работни групи 
и инициираме срещи с 

представители на 
отговорните институции



 

Трети мониторингов доклад “Близо ли 
са резултатите?”

През 2018 г. издадохме третия 
мониторингов доклад за състоянието на 
образователната система в България 
“Близо ли са резултатите?“ с печатен 
тираж от 800 бр. 
Разпространихме го сред над 1000 
участници във Форум Образование: за 
бъдеще и продължихме активно да го 
популяризираме на различни тематични 
събития сред политически отговорните 
лица, учители, директори, образователни 
експерти и други заинтересовани страни.



 

През 2018 г. бяхме сред 10-те 
водещи образователни 

организации, които организираха 
най-голямата образователна 

конференция Форум Образование: 
за бъдеще. 

● 23-24 ноември 2018 
● НДК
● 1000 участници през двата дни
● 10 организации 
● 40 компании, 30 браншови и 

неправителствени организации, 
МОН и ЕК



 

Форум Образование: за 
бъдеще 2018

● В рамките на втория ден 
имахме водеща роля за 
реализирането на панелите 
в рамките на темата 
“Професионално 
образование”

● Координирахме работата по 
извеждане на  препоръки 
към МОН от Форум 
Образование , които са 
основа за съвместната ни 
работа по конкретни идеи, 
изведени от форума

http://edu2030.bg/2018/11/27/forum-education-2018/
http://edu2030.bg/2018/11/27/forum-education-2018/
http://edu2030.bg/2018/11/27/forum-education-2018/


 

Съорганизирахме 
първия Форум 

Знание
на сп. Мениджър

● с участието на 
бизнес, граждански 
сектор, училища, 
МОН, народни 
представители 



 

Участие като 
панелисти/говорители в 
образователни събития 

● партньори на кръгла 
маса "Сближаване на 

образованието и пазара 
на труда", Българска 

Чийвнинг организация 

● говорители на събитието 
“Модерното 

образование”, Фондация 
“Учене за промяна”



 

Участие в инициативи, свързани с експертизата ни в 
сферата на образованието

1. Участие в консултациите за Education and Training Monitor 2018, 
Европейска комисия

2. Оценители на Бележник 2018, Национална мрежа за децата 
3. Жури в наградите “Златна ябълка”, Национална мрежа за децата
4. Жури в конкурса за учители “Дигитален посланик в час и клас” - 

Дигитална Национална Коалиция и Google
5. Жури в конкурса “Моите 25 причини да остана в България” за 

студенти, PwC



 

       Кампания „Научи ме да умея“

И през 2018 г. продължихме кампанията 
„Научи ме да умея“.
Инициативата цели да запознае ученици с 
уменията на 21-ви век, които са нужни за 
успешната им професионална и 
личностна реализация. Учениците имат 
възможност да тестват практически тези 
умения чрез активности, базирани на 
неформално учене. 

● 12 училища
● 9 града 
● умения: работа в екип, 

комуникационни умения, управление 
на времето, креативност



 Социални мрежи и онлайн комуникационни канали

Facebook 
страница: 

януари 2018: 1336

януари 2019: 1699

LinkedIn 
страница:
33 
последователи, 
новини от 
интерес за 
бизнес компании

информационен 
бюлетин: над 40 % 
достигнати 
адресати, които са 
отворили бюлетина

website:

основна 
информация за 
нас и ключови 
новини



 Медийно отразяване

● Жената днес - м.септември, интервю в специален брой, посветен на 
темата образование

● БНТ 1 - сутрешен блок, Мисия "Образование". Системата между успехите 
и грешките"

● Теост - Да говорим за искрата
● Дарик радио - Митове за образованието

Форум Образование: за бъдеще 2018 - отразяване в Капитал, Дневник

Научи ме да умея - 24 часа, Дарик нюз, dnesbg.com, местни медии 

https://www.bnt.bg/bg/a/obrazovanieto-mezhdu-uspekhite-i-greshkite?fbclid=IwAR0jgmn4CtIfgkSE25X1r7-yvWU9P8OrEYPpwLqkDtQxA2k9FuM9S1IjaO0
https://www.bnt.bg/bg/a/obrazovanieto-mezhdu-uspekhite-i-greshkite?fbclid=IwAR0jgmn4CtIfgkSE25X1r7-yvWU9P8OrEYPpwLqkDtQxA2k9FuM9S1IjaO0
https://toest.bg/da-govorim-za-iskrata/?fbclid=IwAR2Vz2e2Hh6_f4Nxh7bv9Ja6AvhlL0CdPWXn1OwanhD4HwDIzIeluIf-qpE

