
Повече грамотни деца 

,,Образованието е най-мощното оръжие, което можете да 

използвате, за да промените света.”- Нелсън Мандела 



Проблеми  

1. Учебниците са издадени на висок стил и са трудно разбираеми за 

учениците 

2. Липса на мотивация 

3. Купени дипломи и нечестни оценки 

4. Твърде много предмети в училище, не желани от всички 

5. Натиска на родителите 

 



 

 



Малките ученици   

• На малките деца трябва да се 

поднася материала по по-

елементарен начин , но в 

същото време и интересен . 

Материалът трябва да се 

предава по-картинно , за да 

бъде по-добре и по лесно 

усвоен от малките. 

 



Кой може да ни помогне за решаването на 

проблем 1  

• С това може да ни помогне 

Министерството на 

образованието , трябва да се 

вземат мерки относно 

учебниците. Те трябва да са 

написани на по – разбираемо за 

усвояването на материала. 



Образованието в България  

• В България образованието е още една проблемна област. Казваме 

проблемна, защото напоследък масовото мнение е, че нашето 

образование е в застой, че качеството му е снижено и че от 

някогашните училища няма и спомен. Днес повечето хора предпочитат 

децата им да се изучат в чужди училища,както и самите те, отколкото в 

наши, защото са загубили вярата си в българското образование. 

 

 



Зрелостни изпити 2013-2016г. 



• Според резултатите от 

Зрелостните изпити нивото по 

български език и литература , 

математика,история и 

природни науки нивото през 

последните 5 години е 

изключително ниско .  

• Близо 15% от 

дванайсетокласниците не са 

достигнали минималното ниво 

на матурата по български език 

и литература. 

 

 



• Но проблема не е само в учебниците написани на висок стил и не 

достатъчното часове за усвояване на материала може би най-големия 

проблем в образованието ни е липсата на мотивация. Не сме 

мотивирани да учим , защото виждаме хора с висше образование 

безработни, чуваме за заплатите на работещите, ниските ни стипендии 

,не реалните оценки ,  за приемането на ученици в 

училищата/университетите в замяна на пари, за купени дипломи. 

Чувайки за тези неща изброени по горе нямаме желание да учим . 

• Поради тези проблеми мнозина от нас решават да учат в чужбина 

 

 





• Трябва да бъдем позитивни  

• Трябва да вярваме , че можем да променим нещата , защото ние сме 

бъдещето на държаавата  

• Трябва да помагаме на по-малките ученици от нас , на хората с 

финансови проблеми и най – вече на децата без родители . 

 

Решение на проблем 2 



Купени дипломи и нечестни оценки 



• За съжаление в днешно време има такъв бизнес за купуване на дипломи. 

И сигурно бизнесът им не върви, а направо цъфти. Някой хора избират 

по-лесния начин да завършат, който е да си купят дипломата или да си 

купят оценките. Представете си някой ден идете при такъв лекар с 

купена диплома,  той няма да може да направи нищо освен да ви 

предпише неточните  лекарства. 

• Има и такова нещо като нечестни оценки. Много хора влизат в дадено 

училище без да имат знание, те влизат с връзки и пари. Родителите им 

са богати и си плащат за това детето им да има хубави оценки. 





Твърде много предмети в училище, не 

желани от всички 

 
• Ние мислим ,че трябва да има повече избираеми предмети ,защото не 

всеки е добър във всеки от предметите и също така всичките предмети 

ни идват в повече.Трябва да има повече избираеми предмети и защото 

ученици искащи да наблегнат на предметите ,с които ще кандидатстват, 

ходят на частни уроци. Ние мислим че не трябва да имаме толкова 

много предмети в училище. Ние сами трябва да избираме какви 

предмети трябва да посещаваме. 





Натиска на родителите 

• Този проблем за жалост също съществува. Някои родители са 

прекалено амбициозни и строги с децата си и изискват прекалено 

много от тях.  Лъжейки се че това искат и те . 

• Има и такива родители, които пък предпочитат детето им да работи, а 

не да учи. По този начин те ощетяват детето си и така те не му дават 

шанс да се развива и да продължи напред. Е да понякога се налага 

детето да работи, например ако семейството му няма възможности да му 

закупи материалите за училище. 

 



• За осъществяване на проекта решихме да съберем средства за тези деца 

от Дом “Майка и дете” гр.Кърджали, като 

тетрадки,моливи,химикали,скицници и тн. и доброволци с които да ги 

посещаваме , за да им помогнем и да се забавляват в същото време.  



Това са децата от Дом “Майка и дете” 

гр.Кърджали 


