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ДО 
Директорите 
на Регионалните управления на образованието
към Министерството на образованието и науката
на Република България

Относно:  Информация  за  онлайн  младежки  срещи в  подготовка  на национален  ученически

форум

Уважаеми госпожи и господа директори, 

С началото  на  новата  учебна  година  продължаваме  с  поредицата  от  онлайн срещи за
открит диалог по отношение на това как младите хора искат да видят подобрено училището си -
като съдържание на учебния материал, методи на обучение, интересни занимания, здравословна
среда за прекарване на свободното време в него, за надграждане на познанията си и увеличаване
на контактите и взаимодействието със съученици и учители.

Чрез съвместната инициатива на Фондация „ЕкоОбщност“, Асоциация на Центровете за
подкрепа  за  личностно  развитие  в  България  и  Асоциация  „Български  детски  младежки
парламент“ до ноември тази година ще събираме предложения и ще проведем срещи с ученици
от  8-12  клас,  които  могат  да  споделят  идеи  и  имат  желание  да  не  са  пасивни  и  критични
наблюдатели, а посланици на промяна!

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation 

(ФМ на ЕИП и НФМ чрез Фонда за регионално сътрудничество).



Водени  от  убеждението  си,  че  промяната  за  по-добро  качество  на  училищната  среда,
учебния  процес  и  възможностите  за  включване  на  младежите  е  възможна  и  зависи  от
споделеното ни желание да я осъществим, провеждаме месечни срещи, с които ще се опитаме да
съберем мнения и предложения на ученици на възраст между 14 и 19 години. 

С  цел  предоставяне  на  възможност  да  се  включат  на  ученици  от  цялата  страна,
провеждаме срещите онлайн. На тях се обсъждат проблемите на образователната система през
погледа на младите хора, като им се дава възможност да изразят своята гражданска позиция.
Търсим тяхната  гледна точка -  доколко разпознават  действащата  образователна  система  като
ефективен  механизъм  за  придобиване  на  знания  и  умения,  необходими  за  бъдещата  им
реализация.  Събираме  идеите  им за  промяна  като ще ги насърчим да  участват  в  процеса  на
подобряване на образователния процес,  като се ангажират с каузата и изискат от съответните
институции техният глас да бъде чут. 

В края на годината (ноември или декември 2022 г.) на ученически форум „Свободата да
учиш и да бъдеш активен“ ще проведем заключително обсъждане и финализираме предложения
на  една  споделена  визия към Министерството  на  образованието  и  науката  и  на  училищните
ръководства.  Последващи  стъпки  и  действия  за  реализацията  й  очакваме  да  допринесат  за
овластяване и включване в промяната на младите хора.

С  настоящото  писмо  се  обръщаме  към  вас  с  молба  да  ни  съдействате в  този
подготвителен етап на Националния ученически форум, за да можем да стигнем до ученици от
цялата страна и те да се включат в подготвителните онлайн срещи.

Ще  сме  благодарни,  ако  се  ангажирате да  разпространите  информация  за
записване за участие в предстоящите онлайн младежки срещи на заинтересовани
ученици от вашето училище. 

Регистрационната  форма може  да  бъде  попълнена  на  следната  страница:
https://bit.ly/3Cldxft до 25 септември 2022 г.

Предстоящата онлайн среща е планирана за  27 септември 2022 г. от 13:00-14:30 ч.
Регистриралите се за участие младежи ще получат връзка за самото събитие, което ще се проведе
през платформата ZOOM. 

Проект „Да върнем гражданското си пространство!“ се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от 
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation 

(ФМ на ЕИП и НФМ чрез Фонда за регионално сътрудничество).



За допълнителна информация и въпроси:

Магдалена  Атанасова,  Програмен  сътрудник,  моб.  Тел.:  +359  876  798  592,  е-адрес:
office@bepf-bg.org.

От името на партниращите съорганизатори,

Любомира Колчева   
Директор, 
Фондация „ЕкоОбщност“

Марияна Тафрова, 
Председател, Асоциация на Центровете за подкрепа за личностно развитие в България

Виолета Еленска, Председател, Асоциация „Български детски младежки парламент“ 
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