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Модулът има за цел:

Да повиши капацитета на педагогическите 
екипи за успешно управление на училищна про
грама за образователна интеграция на деца и 
ученици о т  различни етнически групи;

Да формира умения за подготовка на проект
ни предложения за програмно финансиране на 
училищна политика;

Да формира умения за планиране и оценка на 
дейности за работа в условията на етнокул- 
турното многообразие;

Да подпомогне педагогическите екипи в разра
ботването на училищна програма за дейности 
в мултиетническа среда, съобразена с конкрет
ните особености на образователната инсти
туция.
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1. Въведение
Новите тенденции на развитие в българската образователна 

система определят образователни приоритети, ориентирани към де
мократизация, хуманизация, цялостно развитие потенциала на лично
стта , социална справедливост и приобщаване.

Настоящият модул е ориентиран към издигане ролята на обра
зователните институции в тяхното неизменно право да предоставят 
достъп до качествено образование на всяко дете; към формиране учи
лищна политика за дейности в мултикултурна среда; към създаване на 
условия за планиране, реализиране, управление и мониториране на ефек
тивни модели на училищна политика за образователна интеграция.

Принципите на мултикултурализма са необходими и важни усло
вия за преодоляване на дискриминационни нагласи, формиране на загри
жени училищни общности и развиване на толерантно и демократично 
гражданско общество.

При разработката на модула е избран подход, основаващ се на 
трансформационната образователна педагогика, в основата на която 
стои конструктивно отношение към ученето и практиките на обра
зованието за индивидуалното израстване на човека.

Признанието че всяко училище е „уникално“ и че за неговата са
мобитност имат решаваща роля всички участници - директор, учите
ли, ученици, родители, местна власт, неправителствени организации и 
всички загрижени общности, имащи отношение към образованието е 
основното послание на представения модул.

Предлага се основна теоретична информация, подпомагаща орга
низацията и управлението на училищна политика и дейности в мулти
културна среда. Обучението включва формирането на умения и компе
тентности за програмно финансиране, за планиране на училищна про
грама, за създаване на диалогична информационна среда.
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2. Методически указания за работа с 
обучителния модул

Съдържанието на изданието е систематизирано като комбина
ция между теоретични модели и практически задачи. С оглед постигане 
целите на настоящото ръкоВодство е необходимо да бъдат следвани 
посочените етапи и стъпки при осъществяване на поставените задачи.

I. Модул: Подготовка на педагогически ръководители - менид
жъри

Въпреки, че теоретичният модел се отнася предимно до дирек
торите на училища, всеки един о т  вашите колеги-участници в обучени
ята, които вие ще обучавате е потенциален ръководител. Практичес
ките занимания са насочени към осмисляне на новите управленски моде
ли, които се налагат в училищата, поради нормативните и социални 
промени в страната през последните години на реформи и въвеждане на 
европейските стандарти. Съвместната работа на целия колектив по 
тем ата ще подпомогне развитието на добри лидери и менъджъри на 
училище, осъществяващо дейности в мултиетническа среда.

1. Разгледайте теоретичния модел.
2. Обсъдете модернизацията в образованието и ролята на лиде
ра в този процес.
3. Въз основа на предложените интерактивни игри, проведете 
обсъждане и дискусия.

II. Модул: Делегираните бюджети - елемент о т  систем ата на 
децентрализация (делегирани права и отговорности)

Въвеждането на системата на делегираните бюджети е един 
о т  елементите на децентрализация в системата на образованието, 
финансовата автономност на училището налага промяна и в органи
зацията и планирането на процеса на управление на образователната 
институция,т.е. предполага и организационна и професионална авто
номност на директор и училищно ръководство. Този процес изисква 
специфична подготовка на педагогическите екипи и умения за бюдже- 
тиране и менажиране. Представените по тем ата  упражнения ще Ви 
дадат възможност да проследите етапите на изработване, промени и 
приемане на училищен бюджет.

1. Разгледайте теоретичния модел.
2. Обсъдете положителните и отрицателните страни на сис
тем а та  на делегираните бюджети.
3. Изпълнете практическите задачи по формиране на училищен 
бюджет.

III. Модул: Изготвяне на проектно предложение - етапи, учас
тници, финансиране.

В съвременната сцстема на делегирани бюджети, самостоятел
ното управление на ресурсите е свързано и с по-голяма самоинициати- 
ва по отношение на търсене на програмно финансиране при реализира
не на училищна политика. В настоящата икономическа обстановка дей-
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носшша на Всички праВни субекти е постаВена В услоВията на Висока 
конкуренция, Включително и тази на училищата. Образователните ин
ституции, реализиращи програми за дейности В мултиетническа сре
да имат специфични задачи, свързани със създаването на услоВия за 
ефективна приемна среда, задържане на учениците, реализиране на про
грами за превенция на отпадането, компетентности на преподавател
ски екип, свързани с организация на учебна среда. За реализацията на 
тази мисия често се налага да се търсят допълнителни източници на 
програмно финансиране.

1. Разгледайте теоретичния модел и обсъдете тема на проект
но предложение, което би отразило и подпомогнало нуждите на 
вашето училище или идеята за нововъведения, която имате.
2. Опитайте да следвате стъпките, посочени в раздел „Теоре
тичен модел“.
3. Въз основа на предложените интерактивни методи, проследе
т е  стъпките за разработване на проектно предложение.

IV. Модул: Създаване на училищна програма за дейности в мул
тиетническа среда.

1. Разгледайте теоретичния модел, въвеждащо дефиниции за „про
грама“ и „стратегия“.
2. Направете анализ на ситуцията, оценка на базата и нуждите 
на вашето училище - имате ли ученици с различен етнически про
изход, има ли конфликти между различните деца, какви са конф
ликтите, има ли проблеми при обучението, какви са проблемите, 
какво ги поражда, има ли дискриминация В училище, има ли прояви 
на асоциално поведение сред учениците, слаба мотивация на уче
ниците за участие в учебния процес, с каква учебна и спортна база 
разполага училището и т.н.
3. Направете SWOT анализ на вашето училище, като дадете 
отговори на горните въпроси и на други, които прецените, че са 
важни и подходящи.
4. Разгледайте структурата на Програмата като нормативен 
документ.
5. Чрез предложените интерактивни методи определете цели
т е  на програмата и произтичащите о т  тях дейности.
6. И згответе програмата о т  събраните материали, като след
вате предложената структура.
7. Подгответе план за действие, съобразно програмата, която 
с т е  подготвили.
8. Определете система о т  методи за мониторинг при реализи
рането на програмата.
Всички тези стъпки можете за извървите в рамките на няколко 

различни дни. О тделете достатъчно време, според посоченото в прак
тическите занимания. Проведете обучението в различни дни, за да има
т е  възможност да обхванете в съдържателен план всички стъпки, как
т о  и да отделите необходимото време за обсъждане, дискусия и об- 
ратна връзка.

Във всеки един етап вие ще можете да получите методическа 
подкрепа о т  екипа на Сдружението.
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3. Управление на образователна 
институция в условията на 

децентрализация
А) Теоретичен модел
Демократизирането на образователната система е ориентира

но към утвърждаване на училището като автономна педагогическа и 
юридическа институция. Това налага директорът да се разглежда ед
новременно и като мениджър, и като ръководител, създаващ условия 
за организация на качествен учебен процес.

Училището е образователна институция, център на утвърде
ните о т  традицията духовни ценности с най-новите постижения на 
науката, техниката, културата» икономиката. В бързо променящия се 
свят мисията на училището е да отговаря на динамиката на обще
ственото развитие, на индивидуалните портебности и възможности 
на детето , да подготвя учениците за пълноценна личностна и профе
сионална реализация като граждани на съвременното демократично 
общество.

Изисквания към личността и професионалните качества на ди
ректора -мениджър

Директорът на училището винаги е бил решаваща фигура при 
реализиране на училищна политика, функциите на ръкоВодителя на 
държавно или общинско училище се регламентират В длъжностната 
му характеристика. В нормативните документи се посочва, че „ди
ректорът организира, ръководи и носи отговорност за осъществява
нето на държавната политика в областта на образованието, учебно- 
възпитателната дейност и цялостната администратиВно-стопанска 
работа в училище“.

За да се вмести в профила на „добрия“, „ефективния“, „функцио
налния“ или просто съвременен тип директор, се изискват професио
нални компетентности на педагог, мениджър и лидер.

Едни о т  най-добрите ръководители, които някога Америка е 
познавала, твърди Ниномия, са водачите на кервани при завладяване
т о  на „Дивия Запад“ през XIX век. Водачът на керван има две задачи: 
да осигури движението на фургоните ден след ден в посока на тяхно- 
т о  местоназначение, независимо о т  множеството пречки, и да под
държа необходимото разбирателство и колективен дух сред хората, 
да решава възникващите ежедневно проблеми, преди т е  да са се изос
трили.

Ниномия смята, че по същество същите качества трябва да 
притежава и един добър ръководител. Авторът накратко излага виж
данията си за тези качества:

- Способност за вземане на решения - въпреки че в последно 
време се поставя акцент на екипния принцип на работа и постигането 
на общо съгласие, способността за вземане на решение е безспорно най- 
важният инструмент, о т  който ръководителят има нужда всеки ден
- да вземе правилно решение, но заедно с това и да поощри участието 
на своите подчинени.



■ Способност за слушане и общуване - необходими са много уси
лия, за да се опознаят възможнистите на всеки служител поотделно и 
да се изработи умение за преценяване динамиката на групата/екипа в 
дадена ситуация. Ръководителят, подобно на водача на керван, е необ
ходимо да бъде чувствителен към настроението и поведението на хо
рата. Способността за слушане е част о т  ефективния стил на рабо
та.

- Педагогическа способност - едно о т  задълженията на ръково
дителя е да подготвя своите подчинени за бъдещи ръководители. Уме
нието за вземане на решения се формира, чрез делегиране на права и 
отговорности. Това изгражда положителен образ на ръководителя пред 
подчинените му.

- Способност за помиряване - добрият ръководител знае как да 
намали до минимум силата на конфликтите. Този, който желае него
вата организация на функционира продуктивно, се изправя лице в лице 
с всекидневните проблеми.

- Способност за виждане в бъдещето - съвременният ръково
дител е необходимо да поставя цели, които са ясно очертани и значи
ми. Определянето на целите е също толкова важно, колкото и осигу
ряването на средства за тяхното реализиране.

- Самокритичност - малцина са ръководителите, готови да при
знаят своите грешки. Добрите такива бързо признават грешките си и 
не драматизират грешките на другите. Целта е да се извлече поука 
о т  самата грешка и тя  да не се повтаря.

- Способност за колективна работа - вземането на решение с 
взаимно съгласие е един о т  най-мощните инструменти в ръцете на 
ръководителя. Такива решения могат да намалят до минимум грешки
те , да отстранят голяма част о т  недоволството сред подчинените, 
чието мнение иначе би останало без внимание.

- Способност на водач - най-важното качество на ръководите
ля е неговото отношение към подчинените. Добрите ръководители са 
енергични и решителни, но успоредно с това са надарени с качества 
като доверие, скромност, вежливост, търпение и чувствителност. 
Тези хора - ръководители са истински хуманисти, които ценят подчи
нените си. Подобно на водачите на кервани т е  осъзнават, че собстве
ният им успех е невъзможен без успеха на ръководените о т  тях хора. 
Те осигуряват изпълнението на задачите, като полагат грижи за под
чинените си, които о т  своя страна ги реализират.

Директорът като основна фигура в образователната институ
ция носи отговорност за цялостната учебно-възпитателна работа, за 
качеството на педагогическия процес. За изпълнението на тези отго
ворности той притежава необходимите правомощия, има съответ
стващи права и задължения, изпълнява редица функции. В съответствие 
със съвременните социално-икономически условия тези традиционни 
функции се вплитат в контекста на новите мениджърски функции на 
директора.

Ролята, мисията и визията за управление на училище, осъществя
ващо програма за дейности в мултиетническа среда, изисква и една по- 
специфична компетентност към изпълнение на неговите функции - 
информация за програмни документи, регламентиращи държавната ан-
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тидискриминационна политика, познаване историята, културата и 
спецификата в традициите на етноси, които са част о т  местната 
общност, създаване на ефективни условия за образователната интег
рация - мерки за адаптиране към учебни норми, за превенция на отпада
нето и задържане на децата в училище, включване на семейството и 
9Р-

Д-р Петер Бетге извежда следните психически белези на ръководи
теля:

- активност на ума - умение да забелязва промените и да реагира 
адекватно на тях;
- авторитет - притежаване на точност, честност, самоувере
ност, което го прави приемлив за обществото;
- контактност - умее да събира и обработва информация с цел 
въздействие върху сътрудниците си;
- способност да понася натоварвания - „стабилитет на личнос
т т а “;
- творчестВо - личен почерк в управленската дейност, нестан
дартен подход към проблемите, податлив на иновации;
- способност и готовност да се развива и обучава.
Към качествата на директора-мениджър могат да се прибавят: 

интелигентност, висок социален статус и престиж, вкус към риска, 
умение за генериране на оригинални идеи, мотиВация за промени, твор
ческо въображение, способност за търсене на нови решения за по-ефек
тивен и резултатен труд и най-вече толерантност към различните, 
свободна о т  предразсъдъци и стереотгипи личност.

О т директора се очаква да приеме ролята на катализатор, да 
вдъхновява, да стимулира, да ориентира, да създава необходимия кли
мат за развитие на творческите сили на целия педагогически колеги
ум.

Личностните предпоставки, необходими за един ръководител, 
са качества, които представляват органично съчетание о т  опреде
лени психически процеси и състояния, които осигуряват оптимално 
професионални контакти и условия за развитие и постигане на цели
те.

Демократизирането на процесите на управление на училището, 
разширяването на неговата автономност водят до усъвършенстване 
на функциите на директора, до вливане на традиционните управленски 
функции на лидер-водач /педагогически ръководител/ и мениджър-пред- 
приемач.

Съвременният педагогически ръководител следва да владее два ос
новни управленски стила:

- Стил - ориентиран към междуличностните отношения в учи
лището, към професионалните потребности и интереси на учи
телите, с цел директорът да създава атмосфера за удовлетво
ряване на потребностите о т  висока култура на междуличност
ните и професионални взаимоотношения.
- Стил - ориентиран преди всичко към задачите, към проекти
рането, планирането и оценяването на дейността. 
Следователно, поради специфичните си особености управление-
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mo на училището няма аналог нито 6 педагогическата сфера,нито извън 
нея, което води до заключението, че трудът на педагогическият ръко
водител би трябвало да се разглежда като самостоятелна професио
нална област. Тази професионална област е управленска по същност и 
педагогическа по характер.

Управленческата същност на дейността на директора се опре
деля о т  факта, че той е фигурата, която насочва дейността на учи
лищния колектив към постигане на конкретните цели и задачи на учеб
ното заведение. Той е ръководител, организатор и координатор на 
всички видове дейност и взаимодействие, които осигуряват цялост- 
ното функциониране на училището като организация.

Ето какво показват българските изследвания, насочени към ус
тановяване на личностните качества и форми на поведение, характе
ризиращи директорите. В центъра на техния професионално-личнос- 
тен профил се разполагат три тенденции, които формират неговото 
ядро. Това са:

- Общителност (коректност), която се изразява в потребност 
о т  социални контакти и лекота при тяхното създаване, склон
ност към доверие, отзивчивост, доброжелателност, себеотда
ване.
- Баланс, равновесие между двата противоположни стремежа в 
отношенията с другите - властност /стремеж към надмощие/ и 
подчиняемост (зависимост). Това уравновесяване между двата 
полюса означава оптимално развити лидерски качества.
- Подчертан стремеж към поведение, което изцяло се придържа 
към социално приемливите образци, норми и стереотипи.
В качеството си на ръководител училищният директор може 

да бъде определен като човек, който изпълнява ръководна функция, чрез 
специфично поведение. Психологическият анализ показва, че той влиза 
в изключително голям брой професионални роли. Така например, в едни 
случаи той трябва да съвмести интересите на няколко учители (мно
го често на всички) така, че т е  да бъдат удовлетворени, без това да 
се отразява неблагоприятно върху успеха о т  педагогическата работа. 
В други случаи става посредник между учител и ученици, между роди
тели и учители. Тези многобройни професионални превъплъщения се 
наричат социални роли.

Ролята е обективен комплекс о т  функции, с които лице с опре
делени способности трябва да се справи.

Директорът по-конкретно е задължен:
- Да създава условия за реализиране на училищната стратегия 
за развитие на образователната институция в партньорство с 
всички участници - учители, ученици, родители, неправителстве
ни организации, местна власт и регионални структури на държав
ни институции.
- Да създаде условия за идентифициране нуждите на учениците, 
анализ на капацитет и възможност на професионалния екип, на
личие на други ресурси и партньори за реализиране на училищна 
програма за дейности в мултиетническа среда.
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- Да планира и реализира програма за поддържаща квалификация 
на педагозите
- Да осигурява организационна методическа и професионална под
крепа и съдействие на учителите при реализация на техните за
дачи и тяхното професионално развитие.
- Да осигурява условия за ефективна организация на учебния про
цес
- Да реализира програма за извънкласни и извънучилищни дейно
сти, подпомагащи или надграждащи учебния процес
- Да осигурява психологически диалогична среда, предотвратя
ваща конфликтни, основани на какъвто и да е дискриминативен 
признак.
Хармоничните Взаимоотношения директор-педагогически екип мо

гат да се постигнат, ако се съблЪдават следните принципи.
- Принцип на компетенцията - определяне на задачи, адекватни 
на действителната компетенция.
- Принцип на основната задача - пълна концентрация на усилия
т а  върху значимите първопланови задачи.
- Принцип за оценка на основата за критерии - точно определя
не на задачите, но и на критериите, по които ще се оценяват 
изпълнителите на тези задачи.
- Принцип на прецизна отговорност на хората за тяхната дей
ност и постигнатите резултати, който изисква дефиниране на 
санкциите (за това, което е отговорен) и обхвата на отговор
ностите (за какво е отговорен).
- Принцип на самоинициатива, самостоятелност и самоконт
рол - максимално използване инициативата на всеки, минимум 
надзор, организационно доверие.
- Принцип на непрекъснато и постоянно усъвършенстване.

Б) Практически занятия по т е м а т а
1.„Модел за ефективна организация на дейности Вмултиетничес- 

ка среда“
Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 - 5 подгру

пи.
Продължителност: 45 мин.
Цел: Осмисляне на промяната, предизвикана о т  новата образо

вателна политика - модела за ефективна организация на дейности в 
мултиетническа среда.

Материали: Големи листи хартия, цветни маркери, тиксо, флип-
чарт.

Описание: Всяка подгрупа дискутира тем ата  „Какво включва 
понятието „образователна интеграция“ (може да се ползва приложе
нието). Нека всяка група запише на постер факторите, които обусла
вят образователната промяна в приемното училище.

Обобщение на дейността: Всяка подгрупа представя своя по
стер и написаното се дискутира о т  цялата група. Обобщават се ос
новните параметри и стъпки на промяната (потребност, фактори, 
проблеми).
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Приложение:
Българското образование се отличава традиционно със свое

т о  високо качество, но по редица обективни причини в момента 
изоостава о т  съвременните световни тенденции. Изследванията 
проведени о т  национални международни експерти, показват, че учеб
ното съдържание по различните предмети в България е:

- по-скоро академично, отколкото практически ориентирано;
- твърде голямо по обем;
- недостатъчно адаптирано към възрастта на учениците;
- изисква по-скоро механично запаметяване на фактология, о т 
колкото мислене и разбиране;
- затворено в рамките на отделните предмети и не провокира 
взаимовръзки между тях;
- не е свързано с личния опит на учениците;
- не е насочено към социалната реализащия на учениците;
- ориентирано предимно към индивидуалните компетентнос
ти на индивида, без да формира социални умения за работа в 
екип/група/общество, което води до дискриминативно отно
шение на децата помежду им.
В основата на модела за организация на дейности в мултикул- 

турна среда са залегнали следните принципи:
Личностно-ориентирани принципи - за адаптивност, за инди- 

видуално развитие и за психологически комфорт на участниците в 
учебно-възпитателния процес.

Функиионално-културологични принципи - за интегративност, 
цялостност, систематичност, културно-съобразност на учебното 
съдържание, отчитане на социокултурния контекст на учебно-възпи- 
тателната дейност на деца о т  различен етнически произход.

Дейностно-ориентирани принципи - за субект-субектно педа
гогическо взаимодействие, за връзката между знанието и живота, 
за баланса между обучението и ученето, за стимулиране на сътруд
ничеството с творческите изяви на учениците.

На тази основа могат да се откроят следните приоритети за 
средното образование без предразсъдъци съответстващи на евро
пейските тенденции:

- интегриране на учебното съдържание и образователните тех
нологии чрез изграждане на междупредметни връзки между учеб
ните предмети о т  културно-образователните области;
- разширяване на чуждоезиковото обучение;
- въвеждане на изучаване на майчини езици;
- включване на семейството;
- публичност и информираност за резултати на училищната 
политика
- прилагане на информационните и комуникационни техноло
гии.

2.„Източници на компетентност на директора**
Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 - 5 подгру

пи.
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Продължителност: 60 мин.
Цел: Идентифициране на източниците на компетентност на ди

ректора като „лидер на педагогическата дейност“.
Материали: флипчарт или черна дъска, цветни стикери или мар

кери.
Описание: Работата в подгрупите продължава около 35 мин.

Рисува се голям триъгълник, изобразяващ тр и те основни компетен
ции, които определят съвременния облик на училищния мениджър (ди- ) 
ректор). /Приложение/

Всеки участник отбелязва с цветен маркер в триъгълника пози
цията/или позициите, които заема в момента.

Всеки участник обяснява своята позиция и специфичното пове
дение на директора. Провежда се дискусия в подгрупата, с цел изясня
ване на приликите и разликите в различните позиции. Участниците 
подготвят презентация.

Със стикер (маркер) в друг цвят участниците посочват позици
ята, която биха искали да постигнат за в бъдеще.

Обобщение на дейността: Презентация пред всички. Обсъжда
не на разликите между действителната ситуация и тази, която тряб
ва да бъде постигната.

3. „Държавни образователни изисквания и ролята на педагога за 
постигането им“

Брой на участниците: Участниците се разделят в 3 подгрупи. 
Продължителност: 45 мин.
Цел: Да се преосмисли и дискутира ролята на учителя и ученика 

при организация и управление на учебна среда.
Материали: Големи листи хартия, маркери, флипчарт 
Описание: Всяка група обсъжда според работната си карта член 

9 о т  Закона за степента на образование, общообразователния мини
мум и учебния план, който гласи: „Основните цели на общообразова
телната подготовка са: Да съдейства за физическото и духовно разви
тие на ученика, за успешното му ориентиране, адаптиране и реализи-
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ране в обществото. Да създаде условия за формиране на ценностни 
ориентации, свързани с чувството за българска национална идентич
ност, уважение към другия, съпричастност и гражданска отговорност. 
Да създаде условия за развитие на потребности, интереси и нагласи за 
учене, за обучение и самоусъвършенстване през целия живот“.

Запишете горния текст на дъската или на постер, така че да се 
вижда о т  всички. Раздайте работните карти на три подгрупи. Нека 
всяка група да дискутира, като раздели постера си на две и да записва 
о т  едната страна „Какво трябва да знаят и могат учениците“, а о т  
другата „Какви знания и умения трябва да имат учителите, за да се 
постигнат целите на общообразователната подготовка посочени в 
работната карта“.

Обобщение на дейността: Всяка група представя своя постер, 
след-което се преминава към дискусия в общата група.

Приложения:
Работна карта 1

4. „формиране на положително отношение към дейности и про
грами за образователна интеграция “

Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 подгрупи.
Продължителност: 45 мин.
Цел: Участниците да осмислят същността на приоритетите 

на стратегията за интеграция на децата и учениците о т  етнически
т е  малцинства.

Материали: Хартия (формат А2), нормативни документи, мар
кери.

Описание: Всяка група обсъжда според работната си карта при
оритетите на Стратегия за образователна интеграция на децата и 
учениците о т  етническите малцинства пълноценна интеграция на 
ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и учи
лищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за ра
вен достъп до качествено образование извън тях;оптимизация на учи- 
лищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места,
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включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантира
не на качествено образование в тях “ .

Запишете горния текст на черната дъска или на постер, така 
че да е виден о т  всички. Раздават се работните карти на три подгру
пи. Нека всяка група да дискутира поставените въпроси в своята ра- 
ботна карта.

Обобщение на дейността: Всяка група представя своя постер 
след което се преминава към дискусия в общата група.

Приложения:
Работна карта 1
Доколко приоритетите допринасят (са годни да допринесат), 

за успешното ориентиране, адаптиране и реализиране в общество
т о  на деца о т  малцинствен етнически произход.

Работна карта 2
Доколко приоритетите създават условия за формиране на цен

ностна ориентация, свързана с чувството за българска национална 
идентичност и уважение към етническото разнообразие.

Работна карта 3________________________________________
Доколко приоритетите създават условия за развитие на по

требности, интереси и нагласи за развитие на недискриминативно 
поведение.

5. Нагласи за промяна и
Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 - 5 подгру

пи.
Продължителност: 45 мин.
Цел: Идентифициране на схващанията и нагласите, свързани с 

промяната като, социален феномен.
Материали: Големи листи хартия, цветни маркери, флипчарт.
Описание: Участниците трябва да нарисуват „животно“ кое

т о  представя техните асоциации (чувства и мисли), свързани с дума
т а  „промяна“. Рисунката трябва да бъде резултат о т  дейността на 
цялата група. Всяка група представя и обяснява своята рисунка. Диску
тират се приликите и разликите в рисунките.

Това занятие може да се проведе като рисуването се замени с 
дискусия в групите при следната методика:

Подгрупите работят самостоятелно върху флипчарт, на кой
т о  най-отгоре се написва „Промяна“. След като са записани всички 
асоциации всяка група обяснява пред цялата група какво и защо е запи
сано.

Обобщение на дейността: Дискутират се както положителни
т е  така и отрицателните асоциации. Обръща се внимание на същнос
т т а  на промяната като социален феномен.
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4. Делегираните бюджети - 
организационна и финансова 

автономност
А) Теоретичен модел
С решение на Министерския съвет о т  21 януари 2008г. и 

съпътстващото го указание на Министерството на образованието и 
науката и Министерството на финансите о т  8 февруари 2008г., окон
чателно бе въведена в действие система за определяне на делегирани 
бюджети на всички училища в България. Тя бе предначертана о т  Зако
на за държавния бюджет за 2008 (чл. 70 о т  Преходните и заключител
ните разпоредби), о т  подзаконови актове, издадени през 2007 г., и о т  
Националната програма за развитие на училищното образование.

Въвеждането на системата на делегираните бюджети понас
тоящем протича паралелно с определянето на т . нар.„единен разходен 
стандарт“, т .  е. годишна издръжка за обучението на един ученик, коя
т о  включва всички основни разходи и не е разделена по пера. Тоест, 
определената годишна издръжка трябва да покрие заплати на учите
лите, поддръжка на училищната сграда, отопление, полуинтернатни 
групи (т . нар.„занимални“), часове по' свободно избираема подготовка, 
заплати на непедагогическия персонал и т .  н., без да са указани процен
тните съотношения на тези пера. Бюджетът на всяко отделно учили
ще се определя единствено на база брой ученици, които се обучават в 
него, като се намаляват до минимум възможностите на общините да 
подпомагат училищата с малък брой ученици (в които издръжката за 
ученик е по-висока), за сметка на училищата с голям брой ученици.

Едно о т  най-трудните решения при въвеждането на системата 
на делегираните бюджети е степента на финансова автономност, коя
т о  да се даде на училищата. Не всички-общини се решават да прехвърлят 
на директорите всички правомощия, свързани с финансите. Така напри
мер някои общини предпочитат сами да управляват средстВата"за ка- 
питалови разходи - основни ремонти и закупуване на дълготрайни мате
риални активи, вместо да предоставят това право на директорите. В 
други училищата имат право да изразходват натрупани икономии за 
ремонти и машини с формално разрешение о т  общината.

Рядко на училищата се дава право и сами да провеждат търгове
т е  за доставка на гориво, като презумпцията тук е, че на централно 
ниво ще се договори по-ниска цена. Местните власти предпочитат 
централизирано да управляват и средствата за покриване на пътните 
разходи на учениците и учителите, наличните суми за организиране на 
училищни състезания, разходите за поддържане на здравни кабинети.

Въпреки тези ограничения директорите получават достатъчно 
голяма свобода. Те например имат стимул да сформират по-пълни пара
лелки срещу по-малко училищни щатове и така да реализират икономии.

Общините, които са въвели делегирани бюджети, разпределят 
общинския бюджет за образование между училищата много по-прозрач- 
но и справедливо. При определянето на субсидията има възможност за 
залагане на приоритети. Така например въвеждането на по-голям кое-
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фициенш на финансиране на 1 ученик 6 гимназията спрямо 1 дете, запи
сано 8 начален или прогимназиален курс, както и разлика Във финанси
рането на нормални или профилирани паралелки, като за децата В про
филирани паралелки се заделят повече средства.

Решението за преминаване към делегирани бюджети се взима о т  
Общинския съвет. В него трябва да бъдат уточнени видовете разходи, 
които се прехвърлят за управление на училищата, формулата, по която ще 
се разпределят тези средства между директорите, правото на общината 
да спира финансирането при нарушаване на финансовата дисциплина.

Основни характеристики на делегираните бюджети 
Правомощия на Общината:
- Общината определя общата сума на средствата за образование
- Създава се представителен орган на директорите
- РавнопраВен диалог между представителите на общината и 
на училищата
- Разпределение на разходите на делегирани и неделегирани
- Определяне на резервен фонд и правила за ползването му
- Разработване на формула за разпределение на средствата по 
училища
- Разпределение на инвестициите
- Участва при разработването и промяната на формулата
- Създава и прилага система за анализ и оценка на резултатите
- Създава и прилага система за финансов контрол
- Прилага система за оценка и стимулиране на резултатите о т  
работата на директорите
- Решения за оптимизация на училищната мрежа
- Решения за образователния профил на училищата
- Приложение на специални програми
- Създава и поддържа система за рейщингови оценки на общинс
ките училища: условия, резултати
Новата роля на директора
- Широки^правомогодя^при оперативното управление на учебно- 
тозЗведение
- Мениджър, а не администратор в две основни области
- Управление на финансовите ресурси
- Управление на човешките ресурси
- Мандатност на директорската длъжност
- Средство за контрол 
Правомощия на директорите:
- Разработват, изпълняват и о тч и та т  училищния бюджет
- Управляват общинска собственост
- Реализират собствени приходи
- Осъществяват оперативно управление на училището
- Разпределят средствата по разходни параграфи
- Прехвърлят средства о т  един параграф в друг
- Прехвърлят преходния остатък за следващата година
- Управляват инвестициите
- Назначават/уволняват персонала
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- Определяш общия брой и структурата на персонала
- Определят размера на заплатите
- Провеждат търгове за доставка на стоки и услуги и ремонт
но* строителни работи

Изработване на бюджет:
1. Що е бюджет - финансово-правна форма, сметка, която включ

ва в себе си приходи, разходи, субсидия, други финансирания
2. Структура на бюджета
- Приходи (наеми и други приходи о т  стопанисване на предоста
веното о т  общината имущество, приходи о т  допълнително пре
доставяни услуги - такси, цени, приходи о т  спечелени проекти, 
приходи о т  дарения)

- - Разходи (заплати, други възнаграждения и осигурителни плаща
ния, издръжка, стипендии, капиталови разходи - инвестиционни 
програми, собствени приходи и остатъци)
- Трансфери
- финансиране
- Дефицит/излишък - Резервен фонд
3. Разработване на училищен бюджет.
- Същност;
- Запознаване с нормативната уредба;
- Определяне на приоритетите;
- Анализ на бюджета през последните години;

- приходи;
- натурални показатели;
- стойностни показатели;

4. Приемане на училищен бюджет.
- Обсъждане с педагогическия съвет и училищното настоятелство;
- Предложение пред Общината;
- Обществено обсъждане;
- Обсъждане в комисии;
- Обсъждане в ОбС;
5. Изпълнение на училищен бюджет - управление на приходите и 

разходите
6. Актуализация на училищен бюджет

Б) Практически занятия по те м а т а
1. „Определяне на приоритети “
Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 подгрупи. 
Продължителност: 45 мин.
Цел: Идентифициране на схващанията и нагласите, свързани с 

определяне на приоритетите за финансиране в училищния бюджет
Материали: Големи листи хартия, цветни маркери, флипчарт. 
Описание: Участниците трябва да изпишат и подредят на флип- 

чарта в низходящ ред финансовите приоритети на училището по пера, 
както и да разпределят сумите. След изписване на проиритетите, уча
стниците ги поставят в таблица, със срокове, отговорности и източ
ници на финансиране. Всяка група представя и обяснява своята табли-
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ца. Дискутираш се приликите и разликите в приоритетите.
Обобщение на дейността: Дискутират се приоритетите и се 

търсят общи черти в различните таблици. Прави се един общ бъджет, 
в който всяка група сама определя степента на компромиса, който ще 
направи в името на постигане на консенсус и изработване на единен 
училищен бюджет.

2. уМоята идея за... “
Брой на участниците: Участниците се разделят в 4 подгрупи.
Продължителност: 45 мин.
Цел: Идентифициране на проблемни области и намиране на решения.
Материали: Големи листи хартия, цветни маркери, флипчарт.
Описание: Участниците трябва да изпишат и подредят на флип- 

чарта мерки за решаване на конкретния проблем о т  работната кар
та . Всяка група представя и обяснява своите мерки. Дискутират се 
приликите и разликите в мерките и тяхната ефикасност.

Обобщение на дейността: Ефективно приложение на система
т а  на делегираните бюджети в процеса на образователна интеграция 
на децата и учениците о т  етническите малцинства.

Работна карта №1
„Системата на делегираните бюджети ще засегне сериозно мал

ките училища, особено в селските райони и ще доведе до закриване
т о  на много о т  тях.“

Работна карта №2
„Сериозен проблем съществува и с нагласата на родителите 

о т  приемните училища да позволят записване в тях на деца о т  села
т а , особено на ромски деца. На този етап никой не замисля сериозна 
работа с родителите - както в селата със закрити училища, така и 
в градовете/селата с приемни училища - за да бъдат т е  подготвени 
за промяната. Респективно - не се предвиждат средства за това.“

Работна карта №3________________________________________
„Делегираните бюджети ще укрепят допълнително елитните 

училища с голям брой ученици: т е  ще получат най-големите субси
дии., ако за по-малките и no-бедните училища делегираните бюдже
т и  означават по-малка субсидия, т о  за по-големите и по-богати учи
лища т е  означават по-голяма субсидия.“

Работна карта №4
„Делегираните бюджети ще засегнат в голяма степен качество

т о  на учебния процес, ако не се вземат допълнителни мерки за него
вото гарантиране. Голяма е вероятността много директори да ре
ш ат да не позволяват часове по СИП и да не сформират полуинтер
натни групи („занимални“), за да спестят средства о т  това, въпре
ки, че е ясно, че СИП правят учебния процес по-интересен за учени
ка, а занималните имат безспорен принос за качественото усвоява
не на материала о т  задължителната подготовка.“
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5. Програмно финансиране - 
подготовка на проектно предложение

А) Теоретичен модел
И мате проблем или идея...
П роектът представлява внимателно написан и добре структу

риран документ, изработен с цел да убеди източника на финансиране 
да отпусне средства за осъществяване на даден проект, с който се 
цели разрешаването на проблем или нужда.

Конкуренцията при кандидатстване за грант е голяма. Размерът 
на наличните средства е ограничен, докато броят на кандидатите е 
значителен. За да получи финансиране, кандидатстващият проект 
трябва да бъде добре планиран, добре написан. К ато цяло, той  трябва 
да бъде по-добър о т  тези, с които се конкурира. За да постигнете това, 
предприемете следните стъпки:

- Направете предварително проучване. Проучването трябва да 
идентифицира необходимостта о т  решаване на даден проблем. Необ
ходимо е и да можете да докажете възможностите,наличните ресур
си на вашата институция, за да получите доверието, че можете да 
реализирате проектната идея

- Изразете ясно какво точно планирате да направите. Какъв 
проблем ще разрешите? Кои групи о т  населението ще се ползват о т  
вашата дейност? Как именно? Бъдете конкретни. Източниците на 
финансиране нямат интерес да дават средства за мъгляви идеи.

Внимателно проучете организациите, пред които смятате да 
кандидатствате. Бюлетини, годишни отчети, публикации и страници 
в Интернет са подходящи източници на информация.

Не кандидатствайте пред коя да е или пред всички организации- 
донори. Намерете източник на финансиране, чиято мисия съвпада с 
нуждите на вашата организация. Ако проектът ви е свързан с начален 
етап на обучение, не кандидатствайте пред организация, чийто фокус 
е висшето образование, с надеждата, че т я  ще разшири интересите си 
или че ще вземе предвид далечната връзка между тях.

Обмислете вариант за работа с организации-партньори. Сътруд
ничеството може не само да облагодетелства проекта с експертно
т о  мнение на всички партньори и участници, но може да открие и 
възможности за различни източници на финансиране. Често пъти до
норите дават по-висок рейтинг в процеса на оценка на кандидатства
щите проекти, които ще се осъществяват в партньорство между две 
или повече организации.

Винаги кандидатствайте пред организации-донори, които рабо
т я т  с вашата страна или регион. Винаги проверявайте внимателно 
географската област на източниците на финансиране.

Не кандидатствайте за по-голяма сума, о т  колкото би отпус
нал източникът на финансиране.

Анализ
Първата стъпка при изготвяне на кандидатстващ проект е да 

се направи анализ на ситуацията.
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При ситуационния анализ изборът на алтернативи на решения 
за задоволяване на дадена обществена потребност (разрешаване на 
идентифицирания проблем) се основава на:

- формулиране на подход (търсения ефект, тем ата  на проекта);
- специализация на организацията в реализирането на определен
тип проектна дейност (ниша);
- преценка о т  страна на организацията на факторите и среда
т а , в която се осъществява даденият проект;
- оценка на успеха на предходни проекти;
- възможността за осигуряване на съответните ресурси.
Желанията за постигането на определен тип решение следва да

се съчетават с професионалната насоченост на организацията, с ней
ния капацитет да осъществява определен тип дейности. Проверката 
на избраното решение се осъществява, като се отговори на въпроса: 
С какво организацията, разработваща проекта, е подходяща за осъще
ствяването му, по какъв начин тя  ще отговори на предизвикателства
т а / трудностите за решаване на проблема?

Партньори
Добре би било в проекта да се включат партньори, които са 

доказали своята компетентност да работят в съответната сфера. 
ТоВа се постига с много добра обосновка на досегашния опит на все
ки партньор и същевременно много обстойно представяне на всеки 
експерт, който ще работи по проекта. Професионалните автобиог
рафии на екипа, тяхното включване и подбор показват експертната 
готовност и компетентност при реализиране на проектното пред
ложение.

За успешното изпълнение на проекта са необходими експерти с 
различни умения, компетентности и опит. Работата ви може значи
телно да се улесни, ако въвлечете експерти извън вашия т  екип, които 
да подпомогнат дейността.

Екип
След като с т е  се запознали с изискванията на програмата, сте  

придобили представа за обема на усилията и сложността на задачата 
за подготовка на проекта. Екипът не трябва да бъде много голям, но 
трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, на
писването на проекта, редакцията на текста, подготовката на бюд
ж ета, техническите дейности. Съществен фактор за успеха на проек
т а  са членовете на екипа, които го осъществяват. Затова о т  самото 
начало е необходимо да вложите усилия за създаването на екип, който 
работи добре като цяло. Всеки негов член трябва да знае какво се очаква 
о т  него и в какъв срок трябва да осъществи задачата си. Ролите зави
ся т  о т  особеностите на проекта. Разпределението на отговорности
т е  в групата в основни линии може да бъде следното:

Ръководител на проект - Неговите задължения включват съста
вяне на планове за действие, разпределяне на задачите в екипа, конт
рол върху изпълнението на работата и спазването на планираните 
интервали от' време. Ръководителят обикновено е представително-
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шо лице на екипа, което дава изявления пред пресата и общественост
та. Важно е за ръководител да бъде избрана личност, която се ползва 
с доверие сред екипа.

финансов отговорник/счетоводител - Основната задача на фи
нансовия отговорник е да извършва счетоводната дейност, но длъжно
с т т а  може да включва и работа с клиенти и хора, набиращи сред
ства.

Секретар - Ако екипът има много членове, необходимо е да се 
знае кои са т е  и къде се намират. Това е отговорност на секретаря. 
Той може да поеме също задължението да води протоколи на срещите 
и да се занимава с кореспонденцията.

Координатор на проекта - Координаторът отговаря за ежед
невното изпълнение на проекта, като планира и следи работата. Не
обходимо е той добре да познава проблемите и да притежава умения 
за осигуряване на подходящи хора за изпълнението на задачите. Тази 
дейност често се извършва о т  ръководителя, но в рамките на голям 
проект е разумно задълженията да се разделят.

Десет златни правила за подготовка на ус
пешно предложение за проект

1. Уловете вниманието на донора и го задръжте
Той трябва да ви запомни, въпреки че понякога чете стотици 

предложения на седмица. Частите, които ще го привлекат са заглавна- 
т а  страница и резюмето.

2. Използвайте езика на донора
Избягвайте объркВане поради разлика В употребата на термини 

и фрази. Когато не сте сигурни, използВайте обикновени думи. Профе
сионалният жаргон и технически издържания език рядко впечатляват 
четящия. Обикновеният и ясен език е за предпочитане.

3. Бъдете позитивни
Никога не употребявайте изрази, издаващи несигурност - „би 

могло“, „би трябвало“, „би било“, а използвайте „ще“. Ако вие не сте  
уверени в проекта и донорът няма да ви повярва. Гледайте на източ
ника на финансиране като на партньор, с когото е възможно да осъще
ствите сътрудничество полезно и за двете страни.

4. Изразявайте се разбираемо и конкретно
Предложението ви трябва да е организирано в логическа после

дователност и да е проверено за граматически и правописни грешки. 
Основната информация (какъв е проблемът и какво се очаква да по
стигне даденият проект) трябва да може да бъде открита дори при 
бегъл прочит.

5. Бъдете реалистични
Не се опитвайте да извършите твърде много неща в проекта 

си. Покажете предложението на други хора за проверка на „реалистич- 
ността“.

6. Следвайте теорията за „коктейлните хапки“
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Представете всичко на малки парченца информация, за да не за
давите читателя, особено по отношение на методиката и очаквани
т е  резултати.

7. Използвайте насоките за подготовка на проектното пред
ложение

Всеки източник на финансиране има свои принципи, приоритети 
и цели. Спазвайте точно изискванията на конкретния източник на фи
нансиране.

8. фокусирайте се върху един проблем
Ако пишете предложение за въвеждане на енергийна ефектив

ност в общината, не се спирайте на състоянието на водопроводната 
мрежа и канализация.

9. Внушавайте доверие и сигурност
Това може да се постигне с представянето на вашата организа

ция, с биографиите на ръководния екип, писмата за подкрепа и атрак
тивния формат на предложението.

10. Предайте пълен и завършен комплект о т  документи
Спазвайте изискванията за брой копия и подкрепителни доку

менти

Обосновка на проекта
Обосновката като част о т  структурата на проекта предоста

вя съществена информация за необходимостта или проблема, довели 
до подготовката и предложението на даден проект.

Включете исторически сведения за проблемите, информация за 
усилия на други колективи, както и за предходни дейности на вашата 
работна група в тази област. Подчертайте значимостта на проекта 
в местен, национален, регионален или световен мащаб.

Подкрепете обосновката си с извадки о т  важни национални 
или международни решения и документи, засягащи дадените пробле
ми. Тук вашите предварителни проучвания могат да се окажат много 
ценни.

Като цяло кандидатите трябва да успеят да обяснят аргумен
тирано с какво тяхната проектна идея е по-специална и защо тя се 
нуждае о т  финансиране.

Логическа рамка
Логическата рамка е разработена през 70-те години на миналия 

век и понастоящем се използва о т  голям брой различни агенции. Съста
вянето на логическа рамка преминава през две фази: фаза на анализ и 
фаза на планиране.

фаза на анализ фаза на планиране
Стъпка 1
Анализ на заинтересованите страни

Стъпка 5
Определяне логиката на 
действие

Стъпка 2
Анализ на проблемите

Стъпка 6 
Конкретизиране на 
предпоставките и рисковете
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Стъпка 3 
Анализ на целите

Стъпка 7
Определяне на индикаторите

Стъпка 4
Анализ на стратегиите

Стъпка 8
Изготвяне на график на 
дейностите
Стъпка 9
Изготвяне на финансов план

Етапът на анализ има за цел разработване на визия за бъдещата 
желана ситуация и избор на стратегиите, насочени към нейното по
стигане. Най-общо той се състои о т  следните четири стъпки:

1. Анализ на заинтересованите страни
2. Анализ на проблема (картина на реалността)
3. Анализ на целите (виждане за подобрената ситуация в бъде

ще)
4. Анализ на стр атеги и те (съпоставка между различните 

възможности за постигане на целите)

Анализът на заинтересованите страни по правило се извършва 
на ранен етап о т  фазите на идентифициране и предварителна оценка 
на даден проект или програма. Под заинтересовани страни се разби
рат всички лица, групи хора, институции или фирми, които могат да 
имат връзка с проекта и да бъдат засегнати в положителен или отри
цателен смисъл. Препоръчително е проектът да бъде разработен на 
работна среща с участието на представители на заинтересованите 
с^трани, като се гарантира балансирано представяне на интересите на 
участниците.

Понякога един проект може на пръв поглед да засяга много целе
ви групи. Основната грешка, която се допуска във връзка с целевите 
групи, е тази, че не се прави разлика между изпълнители, партньори и 
целеви групи. Направете ясно разграничение между това, кои са Ваши
т е  колеги, партньори, сътрудници, съмишленици, с които ще изпълня
вате проекта; кои са другите организации, които могат да бъдат при
влечени в изпълнението на проекта и кои са точно тези групи, слоеве 
о т  обществото, които ще се възползват о т  резултатите на проек
та . Обикновено за целевата група има някаква дефиниция още тогава, 
когато се задават първоначалните параметри на проекта.

Много е важно и активното участие на самата целева група в 
работата по проекта. Не трябва просто т я  да седи на масата и да 
слуша лекции, или пък да получава брошури или книги, които се разда
ват безплатно. Необходимо е да се провокират форми, които да по
зволят още в рамките на проекта хората, за които той  е предназна
чен, да започнат да връщат обратно информация, така че да се пока
же, че тези  хора вече са почувствали ползата о т  осъществяването 
му. Хубаво е да се предвидят форми, които да позволят на представи
телите на целевите групи да бъдат активни в изпълнението на дейно
с т и т е  по проекта.

Анализът на проблема определя недостатъците на реалната 
ситуация и установява причинно-следствените връзки между съществу-
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бащите проблеми. Този анализ се извършва в следната последовател
ност:

- Точно дефиниране на рамката и тем ата  на анализа;
- Определяне на основните проблеми на целевите групи и бене
фициентите;
- Визуално представяне на проблема под формата на диаграма, 
наречена „дърво на проблемите“, с цел да се установят причин- 
но-следствените връзки.
В горната си част диаграмата показва ефекта /следствието о т  

определен проблем, а в долната - причините, които го пораждат. Целта 
е да се определят реалните пречки, които участниците подреждат по 
значимост и се стремят да преодолеят. Добре е диаграмата да бъде 
подготвена по време на работната среща на заинтересованите страни 
под ръководството на човек, който разбира динамиката на групата и 
има опит в прилагането на метода (модератор).

Анализът на целите е методологически подход, който се изпол
зва за:

- Описване на желаната бъдещата ситуация, когато проблеми
т е  са решени с участието на съответните страни
- Проверка на йерархията на целите;
- Илюстриране на връзката средства-резултати под формата 
на диаграма.
На практика „отрицателните ситуации“ о т  диаграмата на про

блемите се трансформират в „положителни постижения“. Тези поло
жителни постижения представляват цели и се представят в диаграма 
на целите, показваща йерархията на средствата/резултатите. Диагра
мата може да съдържа и цели, които не могат да бъдат постигнати о т  
предложения проект или са нереалистични, което налага намирането на 
други решения или изоставяне на опитите за намиране на решение.

Анализът на стратегиите включва вземане на решение кои цели 
да бъдат включени в проекта, кои да отпаднат и какви са общите 
цели. Резултатът е избор на стратегия/стратегии за постигане на 
желаните цели.Тази стъпка изисква:

- Наличие на ясни критерии за избор на стратегии (например 
приоритети на участниците, вероятност за успех, бюджет, прак
тическа приложимост, време за изпълнение и др.)
- Определяне на различните възможни стратегии за постигане 
на целите;
- Избор на стратегия за проекта.
М етодът на логическата рамка представя резултатите о т  ана

лиза по начин, който позволява определяне целите на проекта по сис
тематичен и логически начин. Това представяне трябва да отразява 
връзките между различните нива на целите, да посочва как следва да 
се проверява дали целите са постигнати и да определя какви фактори 
извън контрола на проекта могат да повлияят върху успешната му 
реализация. Основните резултати о т  този процес се обобщават в 
матрица, която показва най-важните аспекти на даден проект в логи
чески формат.
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Матрица на логическата рамка
Логика на 
интервенцията

Обективно 
повтарящи се 
показатели

Източници 
за проверка

Предположения
(рискове)

Общи цели
Цел на проекта
Резултати
Дейности Средства Разходи

Вертикална логика на матрицата - определя какви са намерения
т а  на проекта, изяснява причинните връзки и конкретизира важните 
предположения и рискове, намиращи се извън контрола на ръководите
ля на проекта.

Хоризонтални логика на матрицата - свързана е с измерването 
на ефекта о т  осъществяването на проекта и на използваните ресур
си. Това се постига чрез конкретизиране на основни показатели и из
точниците, чрез които могат да бъдат проверени.

Първа колона: Логика на интервенцията
Тя представя основната стратегия, въз основа на която ще се 

осъществява проекта:
- Дейности и средства (входни ресурси-материални и нематери

ални), които ще бъдат мобилизирни;
- Осъществяването на тези дейности води до постигане на ре

зултати;
- Съвкупността о т  резултати води до постигане на целта на 

проекта;
- Целта на проекта води до постигането на общите цели.
Обикновено резултатите, целта на проекта и общите цели се

наричат цели.
Общите цели на проекта или програмата са свързани с широкия 

проблем, чието решаване проектът ще подпомогне. Тези цели пред
ставляват дългосрочни ползи за крайните бенефициенти и по-широки 
ползи за другите групи. Те спомагат и за илюстриране на начина, по 
който програмата се вписва в регионалните или секторни стратегии 
на правителството.Общите цели не могат да бъдат постигнати чрез 
реализацията на проекта. Той само ще допринесе за постигането им.

Цел на проекта е целта, която трябва да се постигне чрез осъ
ществяването на проекта. Тази цел трябва да е насочена към основ
ния проблем и да бъде дефинирана под формата на устойчиви ползи за 
целевите групи. Един проект може да има само една цел. Наличието на 
повече цели на проекта може да го усложни твърде много, да създаде 
проблеми с управлението му, да доведе до определяне на неясни и про
тиворечащи си задачи. При определянето на цел се придвижваме о т  
подножието на дървото към горната част.

Как трябва да се съотнасят целите на проекта с целите на про
грамата, по която се кандидатства? На първо място целите на про
екта трябва да са в рамките на общите цели на съответната програ-
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ма, но me не бива да се припокриват с целите на програмата, защото 
измерението е напълно различно. Целите на един проект трябва да 
бъдат възможно най-конкретни.

Р езултатите са следствие о т  прилагането на дейностите. Тях- 
ната съвкупност води до постигането на целта на проекта, т .е  до 
предоставяне на устойчиви ползи на целевите групи. Определянето им 
става, като о т  дървото на целите се избират тези, които посред
ством логиката “о т  средства към резултати“ постигат целта на 
проекта. Прибавят се и всички други резултати, които биха подсили
ли целта на проекта.

Дейностите са действията (и средствата-материални и нема
териални), които са били предприети/осигурени за постигане на резул
т а т и те . Те обобщават какво ще бъде направено по проекта. О т  дърво
т о  на целите се*избират тези, които създават резултатите и това ги 
превръща в дейности.

Втора колона: Обективно проверяеми показатели (ОПП)
Обективно проверяемите показатели описват целите на проек

т а  (общи цели, цел на проекта и резултати) под формата на количе
ство, качество, целеви групи, време и място. Добрите ОПП са: конк
ретни; измерими; достъпни (на приемлива цена); приложими по отно
шение на целта и срочни.

В полето “средства“ се записва най-общата прогноза за необхо
димите ресурси (човешки и материални). В матрицата на логическата 
рамка няма показатели за дейности. Те обикновено се определят по 
време на подготовката на графика на дейностите.

Трета колона: Източници за проверка
Източниците за проверка показват къде и в каква форма може 

да бъде намерена информация за постигането на общите цели, целта 
на проекта и резултатите, описани чрез обективно проверяемите по
казатели. В поле „разходи“ се записват разходите за осигуряване на 
ресурси и източниците на финансиране (ЕС, правителство и др.).

Ч етвърта колона: Предположения
Проектът сам по себе си не може да постигне всички цели, посо

чени в дървото на целите. След избирането на стратегия извън логи
ката на интервенцията остават някои цели и други външни фактори. 
Те също влияят върху осъществяването и дългосрочната устойчивост 
на проекта, но остават извън неговия контрол. За да бъде успешен 
проекта тези условия трябва да бъдат взети под внимание. Най-общо 
предположенията дават отговор на въпроса „кои външни фактори не 
се влияят о т  проекта, но могат да повлияят върху осъществяването 
и дългосрочната му устойчивост?“.

Вертикалната логика в логическата рамка работи по следния 
начин:

- Дейностите могат да започнат веднага след установяването 
на предпоставките;

- Ако предположенията на това ниво са се оказали верни, осъще
ствяването на дейностите води до постигане на резултати;
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- Ако предположенията на това ниво са се оказали верни, тези  
резултати водят до постигане на целта на проекта;

- С постигането на целта на проекта, в случай, че предположе
нията на това ниво са се оказали верни, проектът дава приноса си за 
постигането на общите цели.

Основното предимство на подхода на логическата рамка се 
състои в подпомагане на екипа, който разработва и осъществява про
екта по-добре да структурира и формулира своите идеи и да ги пред
стави в ясен, стандартен формат. Този подход изяснява/проверява ло
гиката на действие на проекта, като представя йерархия о т  цели и 
предпазва о т  смесването на ресурси, дейности, резултати и конкрет
ни цели. Ако стратегията е погрешна или логиката е лоша, логическа
т а  рамка би трябвало да разкрие несъответствията, макар че сама 
по себе си не може да създаде по-добри стратегии.

График
Графикът за изпълнение на дейностите е неизменен елемент на 

всеки един проект. Необходимо е да докажете, че като кандидатства
ща организация сте  абсолютно наясно в каква последователност ще 
изпълнявате отделните дейности. Не бива да се получава струпване 
на всички дейности в един период, защото това означава непосилно 
напрежение и неефективно използване на ресурсите и на човешкия по
тенциал. При планирането на периода, в който ще се осъществи про
ек тъ т, е важно да предвидите колко време е необходимо по процедура
т а  за одобрение на проектите, колко - за подписване на договорите, и 
т.н. Едва тогава трябва да планирате деня „1“ по изпълнение на проек
та .

К огато се планира е необходимо да се гледа в по-далечна перс
пектива, например какви ще бъдат резултатите след три месеца, 
ш ест месеца, година. Що се отнася до дейностите, необходимо е да 
има съгласуваност между всички дейности, които са описани в проек
та . Не трябва да се получава просто изброяване на дейности, които 
са откъснати и независими една о т  друга, а да се подчертае връзката 
между всяка о т  тях. Трябва да покажете по какъв начин мъничкият 
резултат о т  една дейност ще допринесе за по-добро осъществяване 
на следващата, как ще бъдат разположени дейностите във времето 
и ще бъдат разпределени ресурсите между тях, така че да бъдат най- 
добре осъществени. По отношение на плана, като цяло, обърнете 
внимание на две важни неща: да се съгласуват всички дейности и да се 
разположат във времето така, че да отговарят на реалността, т .е . 
да се покаже способност за предвиждане още при писането на проек
та.

Графиците на дейностите и на ресурсите трябва да бъдат съста
вени по време на предпроектното проучване, тъй като подробната 
информация за нетните повтарящи се разходи би могла да доведе до 
преформулиране на обхвата и амбициите на проекта.

Цялостният график на дейностите (график на изпълнението) се 
актуализира и през първите месеци о т  реализацията на проекта се 
подготвят подробни графици на дейностите и ресурсите.
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Бюджет
Изготвянето на бюджета трябва да следва логическата после

дователност на предвидените в проекта дейности. Направете остой
ностяване на всяка дейност въз основа на цените, валидни в момента 
на изготвяне на бюджета, като вземете предвид очакваната инфла
ция.

Помнете, че ако кандидатствате за по-малко средства о т  дей
ствително необходимите, това би застрашило успешното изпълнение 
на проекта. О т  друга страна, ако кандидатствате за повече средства, 
поставяте под съмнение способността си да планирате и остойнос
тявате правилно дейността си.

Опитайте да напишете обосновка на бюджета, показваща как 
с т е  получили посочените цифри. За да имате шанс да спечелите, бюд
ж етъ т и обясненията към него трябва да бъдат максимално подробни 
и изчерпателни.

Бюджетът на дългосрочните проекти може да бъде разделен на 
етапи или по финансови години. Обикновено донорите предоставят 
специален формуляр за тази цел. Ако такъв не е на разположение, из
гответе свой собствен бюджет.

Разходите в  бЬджета обикновено се разделят на:
1. Хонорари / Заплати
В тази част о т  бюджета е предвидено заплащането за експер

ти  и/или членове на организацията, отговарящи за управлението и ко
ординацията на проекта. То следва да съответства на нивото на уча
стие в проекта, квалификацията и времето на заетост. В заплащане
т о  вземете предвид и всички данъци и такси, които трябва да бъдат 
платени о т  м естното лице, освен ако за тях няма предвидено друго 
специално перо в бюджета. Посочете мерните единици (дни, месеци, 
процентна заетост, вид парична единица), използвани при определяне
т о  на размера на хонорара/заплатата.

2. Командировъчни / Пътни / Хотел
Включете разходите, свързани с командировки, като ги изчисли

т е  въз основа на националните стандарти и лимити за дневни и хотел.
Избирането на вариант за пътуване с най-ниска себестойност 

се приветства о т  донорите.
3. Разходи за оборудване
Посочете конкретно вида оборудване (компютри, телефони и 

факс апарати, офис обзавеждане, видео и аудио техника и т.н.), които 
ще бъдат закупени, техния брой и цена. Вземете оферти за различни 
модели и о т  различни доставчици.

Закупеното оборудване трябва да се използва само за нуждите 
на работната група до завършването на проекта. След това т о  може 
да остане да служи на организацията в случай, че предварително не е 
договорено друго.

4. Консумативи / разходи за дейностите
Включват се разходите за консумативи, свързани с дейностите 

по проекта. Например при проект, целящ засаждането на дръвчета, 
ще се включат разходите за посадъчен материал. Всеки разход трябва 
да е добре обоснован в дейностите по проекта. По-малките ежеднев
ни разходи се включват към административните.
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5. Административни разходи
Това перо на бюджета включва разходите за наем на офис, кому

никация, консумативи, свързани с функционирането на офиса, използ
ването на компютър и други. Донорите обикновено посочват каква е 
максималната сума, която може да се включи в тази част на бюджета 
(не повече о т  3-10 % о т  общата му стойност).

6. Издания
Включват се разходите за редактиране и отпечатване, пощенс

ки разноски за годишните доклади и други. Ако са предвидени плащания 
за дизайн, илюстрации или фотографии, включете ги в това перо. По
сочете брой страници, копия, тираж, цена на копие и други.

7. Семинари / Конференции
Включете разходи за тясно свързани с изпълнението на проекта 

срещи, като: срещи с цел обучение, обмен на опит или популяризиране 
на постигнати резултати; пресконференции; стратегически срещи, 
целящи институционално укрепване и вземане на решения и т.н. За вся
ка проява определете вида на срещата, продължителността и място
т о  на провеждане, броя на участниците и други.

Конкретизирайте и избройте други специфични разходи- наем за 
зали, наем за оборудване и съоръжения , хонорари за превод и т.н.

8. Други разходи
Към тях спадат:
- превоз на оборудване или стоки;
- превод (цена на час);
- компютърни услуги (цена на ден или час) и т.н.
При изготвяне на бюджета могат да бъдат допуснати два вида 

грешки. Единият тип са техническите. Този, който пише бюджета 
при кандидатстване, не винаги е проучил за какви видове дейности 
могат да се харчат пари, т.е. какви разходи се признават. Другият вид 
грешки произтича о т  това, че този, който съставя бюджета, няма 
необходимия опит или все още няма представа какво точно иска да 
извърши. Необходимо е идеята да се превърне в поредица о т  конкрет
ни дейности и тези дейности да се остойностят. Лицето, което пише 
проекта, трябва да е наясно с пазара в съответната сфера. Необходи
мо е всички разходи да бъдат разумни при съответните пазарни цени, 
а не да се вписват суми, които съзнателно са завишени, което веднага 
си проличава.

Резултати
Определете измеренията на въздействията, които проектът ще 

има върху институциите, околната среда, целевите групи или в област
та  на политиката. Не се приемат проектни заявки без ясно определени 
и количествено измерими резултати. Обърнете внимание на съотно
шението стойност на проекта - резултати. Източниците на финанси
ране предпочитат проекти, които в рамките на стойността си водят 
до максимално въздействие. Ако два проекта са на една и съща стой
ност, винаги ще бъде предпочетен този, които помага на повече хора, 
води до по-устойчиви резултати или инициира разрастване, т .е  инвес
тира се там, където малката инвестиция ще се отплати по-добре.

Опишете мрежите о т  услуги и/или продукти, които ще се пре
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доставяш о т  проекта за целевите групи.

Други документи
Освен основната документация може да се наложи да включите 

и друга информация:
Автобиография на ръководителя на проекта
Включете данни за възраст, образование и квалификация, владе

ене на езици, професионален опит и заемани длъжности. В някои случаи 
донорите изискват кратки биографични и професионални справки и за 
други важни участници в проекта. Представете пълна и достоверна 
информация за професионалните качества на хората, които ще отго
варят за успешното и ефективно изпълнение на проекта.

Описание на организацията/училището
Проспектите на организацията - главен изпълнител на проекта 

и на организациите - партньори могат да послужат за описание на дей
ността и постиженията им, както и за целите и задачите, които са 
си поставили.

Данни за членска маса и общи правила на функциониране
Изгответе тази част въз основа на устава на организацията и 

някои други документи. Това ще позволи на донорите да преценят сте
пента на институционално укрепване на организацията, нейните 
възможности и потенциал.

Документи за регистрация
Приложете копия о т  съдебната и данъчната регистрация, как

т о  и документ за банковата сметка на организацията.

Най-чести грешки
Различните програми могат да предвиждат и дисквалификация 

по технически параметри, недостатъчно или некоректно подадена ин
формация.

Една о т  най-често срещаните грешки е, че кандидатите не из- 
читат достатъчно внимателно условията за формата за кандидат
стване, които понякога са свързани с множество препратки към доку
менти и стратегии на финансиращите организации, както и че не се 
възползват о т  възможността да задават въпроси.

Втората слабост са партньорите, защото ако не познавате 
никой, ако нямате опит, може лесно да бъдете подведени, дори и ако 
успеете да си намерите партньорска организация. Например при дого
варяне на бюджетни квоти за отделните партньори, да не успеете да 
договорите добра цена за услугите, които ще предоставите, както и 
да не се досетите да отч етете така наречените „фиксирани“ или 
„твърди“ разходи за поддържане на вашата организация.

Друго предизвикателство е формулярът, който е много тежък. 
При програми, свързани с предоставяне на директна финансова под
крепа, всяка организация е „затворена“ в рамките на ограничено „фор- 
мулярно“ пространство и трябва много внимателно да разпише про
екта. Колкото повече познавате спецификата на проблема или облас
т т а , в която решавате да предложите на финансиращата организа
ция да „купи“ вашата услуга, толкова повече осъзнавате, че форму
лярът за кандидатстване дава възможност да направите „своебразна
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реклама“ на всеки един о т  детайлите на вашия „продукт“.
Много организации се провалят и при определянето кои разходи 

са допустими за включване в бюджета на проекта.
Друг голям проблем е, че голяма част о т  тези програми искат 

собствено съфинасниране. Училището трябва да съумее да съфинанси- 
ра, за да убеди донора, че проектът е важен за него.

Много трудно е да се отговори и на изискването за устойчи
вост на резултатите о т  проекта. Устойчивост означава организаци
ята да поддържа резултатите о т  проекта със собствени средства 
след изтичане на периода, в който проектът се финансира о т  програ
мата. Това може да стане освен със собствени средства, с финансира
не по друг проект или като се създадат условия за самоиздръжка.

PR стратегия
Разпространяването на информация за проекта сред целевата 

група и сред по-широка общественост е важен елемент о т  цялостиа- 
т а  работа. В много случаи това е един о т  критериите за успех на 
дадения проект, което се обуславя о т  необходимостта добрите прак
тики да станат достояние за повече хора.

- Изгответе съобщения в  пресата
Това трябва да правите само в случай, че имате истинска нови

на. Винаги отпечатвайте съобщението на бланка на организацията.
- Организирайте пресконференции
До пресконференции прибягвайте само в най-важните етапи о т  

осъществяването на проекта, и ако това е необходимо.
- Бъдете видими
Участвайте в конференции, семинари, изложби и фестивали с ин

формация и разработки, представящи проекта.
- Организрайте публични изяви
Организирайте дискусии, промоции, културни представления, 

кръгли маси. Ако успеете да заинтересувате спонсори, т е  могат да 
поемат разходите за напитки и закуски на присъстващите. Това ще 
допринесе за ангажиране на вниманието на обществеността

Оценка и мониторинг
Оценката и мониторинга не бива да се правят единствено в края 

на проекта. Те представляват непрекъснат процес, който продължава 
по време на целия период на проекта.

Ако ст е  определили конкретни показатели за успех, които мо
гат лесно да се измерват по време на изпълнението на проекта (коли
чествени, качествени и показатели за време), ще бъде лесно да прове
рите дали проектът дава резултатите, които с т е  набелязали за ука
заното време.

Хубаво е да правим разграничение между контрол по време на 
изпълнението и оценяване на резултатите. В първия случай, при т.нар. 
мониторинг, този, който подготвя проекта, трябва да има съзнание
т о , че о т  една страна вътре в рамките на екипа координаторът ще 
наблюдава по какъв начин се изпълняват дейностите. О т  друга стра
на, трябва да се вземе предвид, че ще има наблюдение и отвън, било т о  
о т  Европейската комисия, било т о  о т  някаква изпълнителна или кон
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султантска агенция, която е натоварено само с мониторинг. Това е 
полезно, тъй като - ако има нередности в изпълнението на проекта - 
външният наблюдател може още в самото начало да даде съвет, така 
че бързо да се отстранят проблемите. В този смисъл наблюдателите 
могат да бъдат определени и като „приятели“ на изпълнителите на 
проекта, доколкото т е  се намесват достатъчно рано, за да се постиг
не добър резултат

Край на проекта
Когато проектът завърши неизбежно възниква въпросът какво 

да се прави по-нататък. Трябва предварително да сте  планирали неща, 
които трябва да се извършат след приключването на проекта, за да не 
се окажат усилията ви напразни.

Бдин о т  основните проблеми, който ще трябва да разрешите, 
ако проектът Ви се нуждае о т  средства, за да продължи да съществу
ва, е откъде да дойдат парите. Потърсете нови партньори, които са 
заинтересовани да поемат и ефективно да управляват вашата току- 
що завършена работа.

Погрижете се за документацията, финансите и бюрократични
т е  изисквания. Счетоводството трябва да се актуализира и приклю
чи. Цялостен отчетен доклад трябва да се даде на всички, които са ви 
подкрепили. Ако сте  открили банкова сметка по проекта, трябва да я 
закриете.

Добре е да изготвите доклад относно дейността си по проекта: 
как сте го осъществили, какви трудности сте срещнали, откъде сте чер
пили средства и т.н.

Уведомете хората и организациите, които са финансирали про
екта, че работата е приключила успешно и им благодарете. Трябва да 
благодарите за помощта и на тези, които са ви подкрепяли.

Ако сте изготвили материали за публикуване, ще бъде добре да 
споменете имената на всички, които са ви помагали. Регионалната преса 
и местната власт трябва да бъдат уведомени за това, което сте  на
правили, за да се даде по-голяма гластност на вашата дейност.

Б) Практически занятия по те м а т а
/. Изготвяне на анализ за подготовка на проект “
Брой на участниците: Препоръчва се голямата група да се раз

дели и да се работи в малки групи о т  по минимум 5 -8  участника.
Продължителност: Цялото време е между 30 и 50 минути.
Цел: Да се състави анализ за изготвяне на проект.
Материали: достатъчно пространство, в което групата да се 

раздели на по-малки групи; постер (или на черната дъска, или на големи 
листове хартия/кадастрон), флипчарт, тиксо.

Описание: Всяка подгрупа обсъжда и записва на постер своите 
иде относно поставените въпроси. Въпросите се разпределят съоб- 
разно броя подгрупите:

- Кои са главните проблемни области или темите, върху които
ще се фокусира проектът?
- Какво цели да постигне?
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- Върху какво тематично или географско пространство ще се 
фокусира: широко/макро, специфично/микро, глобално/локално?
- В каква политическа, социо-икономическа, технологична и био- 
физична среда ще се реализира? Какви са възможностите и зап
лахите на средата?
- Кои са главните заинтересовани страни?
- Как ще бъдат въвлечени заинтересованите страни в процеса 
на планиране, осъществяване, мониторинг, оценка и отчитане?
- Кой работи вече по тези проблеми? Какво точно се прави?
- Каква.е нишата за проекта?
- Кой ще го осъществи?
- Каква е възнамеряваната продължителност?
- Какъв е очаквания размер на финансиране?

Кои са възможните силни и слаби страни на проекта? 
Обобщение на дейността: флипчартовете на всяка подгрупа се 

обсъжда и се дискутира в голямата група.

2. „Избор на партньори “
Брой на участниците: Препоръчва се голямата група да се раз

дели и да се работи в 4 малки групи.
Продължителност: Цялото време е между 45 минути.
Цел: Да се осмисли ролята на партньорска организация по даден 

проект.
Материали: постер, флипчарт, маркери, тиксо.
Описание: В общата група обсъдете тем а на проект, която би 

отговорила на настоящите ви нужди. След това се разделете на под
групи и нека всяка о т  тях да отговори на един о т  следните въпроси, 
като отговорите се записват на постер.

Ключовите въпроси, които трябва да се зададат са:
- Какво могат да допринесат за проекта?
- Какво можем ние да им предложим?
- Как е най-подходящо да се обърнем към тях?
- Кои са потенциалните взаимни проблеми?
След като всяка група приключи, нека да представи своите идеи 

пред всички.
Обобщение на дейността: Дискутирайте и обсъдете евентуал

ните партньорски организации, които отговарят на поставените изис
квания в отделните подгрупи. Изберете тази или тези организации, 
които най-честО асоциирате при всяка подгрупа.

3 ., Дърво на проблемите “
Брой на участниците: Около 10 - 15 души. Ако групата е по- 

голяма може да се раздели на две или три групи, които да работят  
самостоятелно.

Продължителност: 30 минути.
Цел: Да се състави „дърво на проблемите“, за да се установят 

причините и следствията (дървото на проблемите е просто подреж
дане на проблемите в йерархичен ред).

Материали: флипчарт/черна дъска, химикали, лепящи листчета, 
маркер/тебешир.

35



Описание: Групаша сяда на столове подредени В голям кръг. На 
всеки се раздаВа лепящо листче и химикал. На дъската се рисува стили
зирано дърво. Определя се примерен централен проблем за разрешава
не. Същият се записва на листче и се поставя в центъра на короната 
на дървото. Всеки един о т  участниците написва на своето листче друг 
проблем, свързан с него, като се търси причинно-следствената връзка 
между тях:

- ако пробдемът е причина - се залепя на по-ниското ниво
- ако проблемът е следствие - на по-горното ниво
- ако не е нито причина,' нито следствие - залепя се на същото

ниво.
Обобщение на дейността: Водещият прочита всеки един запи

сан проблем предлага на групата да обсъди мястото, което той  заема 
в скалата на причините (най-долу) и следствията (най-горе).

Едно о т  големите предимства на разработването на дърво на 
проблемите е, че о т  него, почти пряко може да се премине към „дърво 
на целите“, използвано при изготвяне на плана на проекта и по-специ
ално при определяне на неговите цели.

Дървото на целите представлява огледалният образ на дърво
т о  на проблемите. Връзките причина - следствие се трансформират 
във връзки средства - резултати. По такъв начин дървото на целите 
ни дава ясен поглед за желаната бъдеща ситуация и за същността на 
средствата, които могат да се използват за да се постигнат опреде
лени резултати.

По горната схема можете да създадете и „дърВо на целите“

4. разработване на график за дейностите “
Брой на участниците: Неограничен. Работа в малки групи о т  

по 4 - 5 души.
Продължителност: 45 минути.
Цел: Да се усвои методиката за разработване на график на дей

ностите.
Материали: флипчарт/черна дъска, постери/големи листа хар

тия, маркер/тебешир.
Описание: Определете проектна тем а и обсъдете дейности

т е , с които предлагате да постигнете проектните цели. Групата 
се разделя на малки работни групи, като във всяка о т  тях се рабо
т и  върху постер, на който се иработва график на дейностите по 
приложената таблица, /финансиращите организации често  прила
га т  собствена таблица за график на дейностите във формуляра за 
кандидатстване./ ф ор м атъ т на таблицата може да бъде проме
нян така, че да отговаря на продължителността на проекта. Завъ
ршеният график на дейностите позволява да започне по-нататъ- 
ш ното конкретизиране на средствата и изчисляването на разхо
дите.

Обобщение на дейността: всяка о т  малките групи презентира 
своя график на дейностите. В общата група се обсъжда, приликите и 
разликите в различните таблици и се постига консенсусно решение 
около изработването на един обобщен график на дейностите.
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5. Мониторинг и оценка на проект “
Брой на участниците: Работа в малки 4 групи. 
Продължителност: 45 минути.
Цел: Да се упражни съставянето на оценка на изпълнението на 

проект.
Материали: флипчарт/черна дъска, постери/големи листа хар

тия, маркери/тебешир.
Описание: Вяка о т  групите работи по два о т  изброените по- 

долу въпроси върху постер. Първоначално се провежда дискусия после 
се записват идеите въпрху листа.

Добре е на всеки ключов етап о т  изпълнението на проекта да се 
задават подобни на въпросите:

- Използваме ли ефективно своите ресурси (време, пари, оборуд
ване, персонал)?
- Ако сме изостанали о т  разписанието със сроковете или сме 
надвишили бюджета, зашо се е случило това?
- Това ли са резултатите, които очаквахме да постигнем досе
га?
- Коя част проработи най-добре и защо?
- Какво мислят другите (особено местната общественост) за 
това, което сме постигнали досега?
- Промени ли се нашата методология по време на проекта и ако 
се е променила, защо?
- Ще бъде ли трайна ползата о т  проекта?
- Как можем да подобрим постигнатото?
Необходимо е тези въпроси да се отнасят за конкретен проект, 

по който работите в момента или по който сте работили преди, така 
че всички участници да са наясно с изпълнението му.

Обобщение на дейността: Обсъдете в голямата група всеки един 
постер с отговори на въпросите. Помислете и предложете подобни 
въпроси, които отразяват напредъка на проекта ви.
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6. Разработване на училищна програма 
за дейности в мултикултурна среда
А) Теоретичен модел
В научните публикации по проблемите на образованието се по

сочва, че в практиките на много държави асимилационните и уеднак
вяващи действия на образователната система обикновено са прикри
вани с думата интеграция, когато става въпрос за формиране на обра
зователни принципи без предразсъдъци. Асимилацията - това са дей
ствия, които водят до изчезване на определени етнографски черти; 
това е загуба на характерни елементи на материалната и нематери
алната култура, както и загуба на чувството за принадлежност към 
дадена етническа общност. Обикновено т я  е насилствен процес, дей
ствия на мнозинството, еднопосочни действия за претопяване. Ин
теграцията, обратно: това е формиране на редица общи черти и цен
ности в дадена етнически разнородна общност. Интеграцията е дву
странен процес. И двете страни трябва да са осъзнали необходимост
т а  о т  нея. Интеграцията може също да се приеме и като процес на 
специализирани нива на образование на децата със специални потреб
ности. В този смисъл, основните принципи на образованието без пред
разсъдъци трябва да са:

1. Малцинството, приемайки общи черти и ценности о т  мно
зинството, трябва да има съзнанието за равнопоставеност и полза. 
То трябва да е сигурно, че ще запази основните си черти - етнически, 
религиозни или други, като същевременно получи всичко онова, което  
има или може да има мнозинството, включително и власт.

2. Мнозинството. Трябва да опознава и да приема като общи и 
свои някои черти и ценности на малцинството, с което живее, като  
сам т инициира действия в тази посока. Както и като дава широк 
достъп до образование на хора о т  малцинството. При реалното съзна
ние, че другите са част о т  нас и имат същите възможности, които 
имаме ние.

К ато се подчертава двустранността на процеса на интегрира
не на лицата със специални нужди в образователния процес, трябва 
веднага да се каже, че водещо трябва да бъде мнозинството, като при 
това т о  сам т търси и предлага диалога. То трябва да намира ресурси 
за действително възвръщане на доверието и за реално интегриране.

Целта на образованието без предразсъдъци е именно в това - 
при запазени различия общ еството да бъде национално хомогенно, ко
гато преследва обща и приемлива за всички. Цел: високо качество на 
живот за всяка група, равен шанс за развитие, предприемачество и ка
риера без етнически предразсъдъци и привилегии, преодоляване на на
трупаните различия в социалния статус.

Ролята на училището в този процес е изключително важна. Може 
да се твърди, че в училищата и детските градини са създадени необхо
димите обществени нагласи образованието без предразсъдъци да се 
реализира като двустранен процес. Всички педагози осъзнават значи
м остта  на проблема за качеството на образованието в отделното  
училище. Разработените училищни програми за усъвършенстване ов
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ладяването на българския език дават предимство на учителите по този  
предмет, но в същото време определят задачи и дейности и за учите
лите по другите учебни предмети, както и за часа на класа. Има разби
ране, че е необходимо да се изгражда и поддържа в училищната сграда и 
в извънкласните прояви българска езикова среда, като това става не 
по насилствен начин. Стремежът е да се създава баланс в практикува
нето на майчиния и на българския език, като домът е „оставен" за 
майчиния, а училището - за българския език. Ако образователната сис
тема, както и конкретното училище, дава възможност децата да раз
вият билингвизма или многоезичието си, това ще окаже много по-бла- 
гоприятно влияние върху някои аспекти на интелектуалното им раз
витие, отколкото ако останат едноезични. По отношение на образо
вателния процес на децата със специални нужди са създадени редица 
програми и проекти, дневни центрове за занимания, стратегии за ин
тегриране на тези деца в общата система на образование у нас.

Процесите на развитие на образованието без предразсъдъци биха 
се ускорили и биха довели до забележим прогрес в средносрочен план, 
ако бъдат приети с разбиране и консенсус и ако бъдат реализирани 
следните действия:

1. Промени в нормативната уредба на училищата и с оглед раз
ширяване на децентрализацията и на относителната им автономия. 
Ускорено преминаване към системата на „делегирани бюджети“, при
емане на принципа на субсидиарността при управлението на средното 
образование. Обучение на ръководните педагогически кадри за ръково
дене на делегираните бюджети или назначаване на консултанти - лица 
с икономическо образование, които да подпомагат процесите на уп
равление.

2. Осигуряване на финансиране за процесите на образование без 
предразсъдъци. Вместо на образователните нужди нормативната уред
ба е подчинена на финансовите дефицити. Без ресурса за упражняване
т о  им правата на малцинствените групи и групите на лица с уврежда
ния, програмите за тяхното осигуряване стават неработещи, предиз
викват се негативни настроения. Така се натрупва недоверие, пред
ставителите на лицата със специални нужди продължават да мислят, 
че са смятани за хора о т  „втора ръка“.

Средства биха могли да бъдат заделени за:
- осигуряване на училищата и учениците с дидактически посо
бия, с учебници и учебни помагала за хората с нисък социален 
статус;
- осигуряване на помощник-учители и на педагогически съвет
ник (консултант) за училищата с над 50% деца о т  турски или/и 
ромски етнос;
- създаване на програма за извънкласни и извънучилищни дейнос
ти , подпомагащи и надграждащи учебния процес;
- осигуряване на добри условия за обучение, топлина и ую т за 
средищните училища, към които всекидневно пътуват ученици;
- осигуряване на столово хранене за пътуващите ученици, как
т о  и за други желаещи, при достъпни цени;
- подобряване условията за транспорт на пътуващите ученици;
- създаване на ефективни форми за диалог със семействата, ро-
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дшпелите, представители о т  местната общност;
- финансиране на форми за допълнително обучение на ученици, 
изоставащи в обучението си, поради ниска степен на владеене на 
българския език.
3. Ускоряване процесите на модернизация на средното образова

ние и подобряване качеството на обучението във всяко училище и по 
всеки учебен предмет.

- финансиране на училищата за повишаване на квалификацията 
на учителите и за реални образователни промени.

- Участие в проекти на неправителствени организации
- Заделяне на бюджетни средства

- Обогатяване и разнообразяване на училищния живот и създава
не на подходяща учебна среда във всяко училище;

- Организиране на дейности за развитие на уменията на деца
т а  в областите на изкуствата, науката и спорта;
- Организиране на училищни и междуучилищни състезания и 
конкурси, включително с участието на родители, ученици, 
учители;
- Създаване на клубове и ангажиране на учениците и през ва
канциите;
- Организиране на училищни празници, фестивали, форуми и 
други форми
- Създаване и спазване на традиции в училищния живот;

- Подобряване на взаимодействието училище - родителска общ
ност:

- Въвеждане на нови форми за информиране на родителите за 
напредъка на децата им;
- Повишаване на семейната култура на родителите, промяна 
в организацията и провеждането на родителските срещи с 
оглед участието на училищното настоятелство, на родите
ли и деца при обсъждане и решаване на общи за училището 
въпроси;

- Повишаване на взискателността, реда и дисциплината в учили
ще, осигуряване на охраната в училище, осигуряване на охраната 
и безопасността на децата;
- Намаляване на отпадащите, непродължаващите и на отсъства
щите;

- Мотивиране на родителите да водят децата си на училище
- Поддържане на добра комуникация и обратна връзка с роди
телите, семейството
- Създаване на гостоприемна среда, отговаряща на интереси
т е  на децата

- Създаване на условия за дейности в мултикултурна среда чрез 
въвеждане на интерактивни методи;

- Използване на методите на гражданското образование в 
учебните часове, разиграване на ролеви игри

- Организация на позитивна учебна среда в класната среда
- Включване в учебната програма на часове по етническа т о 
лерантност
- Поднасяне на информация за различните ентически групи
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• Взаимодействие с читалища и неправителствени организации.
- Участие в съвместни проекти 

Известно е, че училището е институция за социализация на под
растващите. То не е просто и само място за обучение, за преподаване 
и оценяване. То е център, който организира процесите на социализаци
ята в сътрудничество с всички граждански структури. Този център 
ще бъде действащ, ако проявява всекидневна активност, ако работе
щите в него живеят с разбирането, че о т  него тръгват и зависят 
важни за нацията и държавата ни неща, най-важното о т  които е не 
само образованието, а формирането на гражданина: активен, самосто
ятелен и отговорен. Децата започват да формират възгледите си за 
другите хора и човешки общности в периода на предучилищна възраст. 
Това става чрез средствата за масово осведомяване, в обкръжението 
на връстниците и родителите им - все още без собствено съзнателно 
обработване на информацията. Една о т  функциите на училището е да 
спомага за създаването на справедливо и толерантно, мултикултурно 
общество. Положителна страна на това обучение е позицията на учи
телите да не се интересуват о т  етническата принадлежност на де
т е т о , а о т  възможностите му за реализация в класа и в училището.

В контекста на казаното, необходимо е обществото и училище
то:

- Да предприемат мерки в областта на образованието и инфор
мацията с цел да се засили борбата срещу расизма, ксенофобия
т а , антисемитизма и нетолерантността;
- Да приемат политика, утвърждаваща разбирането, че култур- 
ното разнообразие допринася за богатството на обществото;
- Да предприемат изследвания относно естеств ото, причини
т е  и проявите на расизъм, ксенофобия, антисемитизъм и нето
лерантност на местно, училищно равнище;
- Да се уверят, че училищните програми, например в областта 
на преподаването по история и български език, са разработени 
по такъв начин, че да укрепват разбирането за културните раз
личия между хората.
Програмата е дългосрочен план на действие. Тя е средство за 

постигане целите на училищния колектив. За това трябва добре да се 
комбинират ресурсите и потенциала на училището и да се вземат пра
вилни решения за по-добра интеграция на децата о т  етническите мал
цинства.

Програма обхваща няколко етапа на работа. Първият етап е 
анализ. Той обхваща анализа на външната и вътрешната среда и 
показва какво действително може да направи организацията. В ре
зултат на анализа позицията на училището може да се определи като  
благоприятна или слаба.

Следва формулиране на основните цели и подбор на подходящи 
действия за постигане на желания резултат, формулира се интегра
ционната програма.

След изработване на програмата следва нейното въвеждане и 
действително реализиране чрез създаване на план за реализация, който 
включва разпределение на ресурсите и накрая оценка на постигнатите 
резултати.
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Опорни точки 6 схващанията интеграционната програма на 
училището

- Програмата се изгражда върху определени основни и трайни 
цели на групата/колектива.
- Програмата определя главните направления, в които е необхо
димо да се съсредоточат усилията и да се търсят пътища за 
достигане на целите.
- Програмата дефинира средствата, чрез които се предвижда да 
се достигнат целите в основните области.

Цел при формулирането на програмата
- Да се намери такава позиция в образованието, о т  която учили
щ ето да се превърне в гостоприемно за деца о т  мултиетничес- 
ки произход и да възпитава без предразсъдъци.

Методология на работа в стъпки:
- Изследователска дейност
- SWOT анализ
- Установяване на параметрите на програмата
- Набелязване на основни приоритети
- Изготвяне на план на действие
- Разпределяне на разполагаемите ресурси
- Реализация на програмата
- Мониторинг на резултатите

Изследователска дейност
Целта е да се изясни има ли проблеми и какво е текущото състо

яние на проблема; какво и о т  кого зависи, кой какво върши; какви са 
законодателните решения на този проблем; кои са източниците за 
информация и мониторинг на проблема.

Източниците на информация могат да включват академични и 
журналистически изследвания, интернет сайтове (и двете с цел нами
ране на информация и имена/места на други източници) и разговори с 
други фигури в тази или подобна област.

Какбо е SWOT анализ
Инструмент за проверка на план-програма. Ролята на SWOT ана

лиза е да определи и анализира Силните и Слабите страни на планира
нето, както и Възможностите и Заплахите, които се откриват о т  
информацията, която ст е  събрали. След като това е направено, SWOT 
анализът определя дали събраната информация показва, че нещо може 
да подпомогне постигането на поставените цели или показва някаква 
пречка, която трябва да се преодолее или мономизира, за да се постиг
нат желаните резултати.
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За да разработим план-програма е необходимо да използваме 
SWOT анализа, който взема под внимание много различни вътрешни и 
външни фактори и максимизира потенциала на силните страни и на 
възможностите, докато о т  друга страна минимизира въздействието 
на слабите страни и заплахите.

Използваме го когато разработваме стратегически план, про
грама или решение на проблем, след като сме анализирали външната 
заобикаляща ни среда (например култура, икономика, здраве, източни
ци на финансиране, демографски характеристики и др.)\

Вътрешен анализ (стъпка 1): Праучват се силните и слаби стра
ни на програмата.

Външен анализ (стъпка 2): Прегледайте основните точки о т  
анализа на външната заобикалящата среда и се определят онези точ
ки, които представляват възможности за планирането, както и оне
зи, които представляват заплахи или пречки за изпълнението му.

Мисия и отговорности на училищата
Винаги има една главна цел. Тръгва се о т  мисията и след това 

трябва да има един стратегически план за действие. Примерно - Оси
гуряване на свободен достъп до информация. Ролята на училищата в 
националната информационна стратегия.

Училищата, като активни посредници за информация.
Училището е специфична организация. Всяко училище е уникално 

и непоВторимо като история, населено място, сграда, учители, учени
ци и обкръжение.

Училището е институция. То има структура и йерархия. То е 
част о т  една по-голяма система и самото т о  е система.

Училището има цели, стратегия, визия и мисия. Те са отразени 
в стратегията за развитие на училището и в годишния комплексен 
план.

Училището има времеви цикъл на функциониране - учебна годи
на с два учебни срока, има начало, в което се поставят целите и се 
проВерява входното ниво, има междинно ниВо В края на пърВи срок и 
финално ниВо с резултатите о т  учебната година.

Училището е продукт на цивилизацията, част о т  социалната 
система и се влияе о т  външни и вътрешни фактори.

Училището е основна структурна и функционална единица на 
образованието. Всички останали структури съществуват заради учи
лището. Затова училището е център на образованието.

Училището като организация е система и като такава се състои 
о т  компоненти, които са свързани помежду си с кохерентни сили. Като  
структура т о  има сВоята специфика.

Информацията, която се събира по Време на стъпки 1 и 2 се на
нася В таблица, която се нарича рамка на SWOT анализа:
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ПОЛОЖИТЕЛНИ ОТРИЦАТЕЛНИ
Вътрешни Силни страни?

• Предимства на програмата?
• Възможности?
• Ресурси, активи, хора?
• Опит, знания, информация?
• финансови резерви, 

възможности?
• Иновативни аспекти?
• Акредитации, квалификации, 

сертификати?
• Процеси, системи, ГГ, 

комуникации?
• Културни, оценъчни, 

поведенчески 
характеристики?

Слаби страни?
• Недостатъци на програмата?
• Пропуски при 

възможностите?
• финансиране?
• Известни ваши уязвими 

места?
• Времеви графици, крайни 
срокове и оказван натиск?

• Надеждност на данните, 
предсказуемост на 
изготвения план?

• Морал, обвързаност, 
лидерство?

• Процеси и системи, и др.?
Външни Възможности?

• Развитие на образованието 
и иновации?

• Въздействия на национално/ 
регионално ниВо?

• Географски характеристики, 
естествен прираст?

• Развитие на градската среда?
• Информация и проучвания?
• Партньорство, агенции, 

обществено съзнание?

Заплахи?
• Нови училища?
• Устойчиви вътрешни 

възможности?
• Наличие на пречки?
• Непреодолими слабости?
• Загуба на ключов персонал?
• Устойчиво финансово 
осигуряване?

Въпросите в таблицата са примерни. Можете да подберете най- 
подходящите за вашето училище и цели. Пълното изследване ще ви 
позволи да анализирате проблема и да идентифицирате подходите към 
него.

Дефиниране на цели
Използвайте тези анализи за да идентифицирате специфични, 

целенасочени задачи на кампанията (например: „общество без расизъм“ 
е визия; „национален образователен модул, инкорпориращ обучение по 
толеранс на всички равнища“ вече е цел). Краткосрочните цели тряб
ва да допълват или да водят до дългосрочни цели.

Често е по-ефективно за целите ни да бъдем по-скоро за, откол
кото против нещо; създаването на позитивни алтернативи би могло 
да е подсилващо.

Задайте си следните въпроси:
- Целта ви ефективен начин ли е за подход към проблема?
- Целта ви предполага ли план за действие
- Има ли други групи и екипи, които провеждат политики със 

същата цел? Ако да - трябва ли вашата цел да бъде префокусирана за 
да допълни усилията им? Може ли да си сътрудничите?
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Изработване на програмата
След като направихме анализ на ситуацията, определихме ос- 

товната цел и специфичните цели и идентифицирахме „съюзниците“ и 
„мишените“, би трябвало да започне да придобива очертания и програ
мата.

Структура на програма:
I. Въведение - Какво налага изработването на програмата? Защо 

е изработена настоящата програма. Каква е основната цел на програ
мата?

II. Идентификация на проблемите - изследването може да пока
же както общи проблеми, както и специфични проблеми.

III. Принципи върху които се изгражда програмата - т е  имат 
различен произход и съдържание. Могат да произлизат о т  общочовеш
ките ценности до съдържащи се в нормативни актове права.

IV. Основни цели - това са направленията на работа, които си 
поставяте, съобразно резултатите, които се целят.

V. Ред и условия за реализация на програмата- тук се посочват 
конкретните стъпки, дейности и мерки които колективът ще пред
приеме за постигане на поставените цели. Пояснява се в какво се състо
я т  конкретните стъпки и действия, защо се предлагат точно те. 
Предвиждат се срокове.

Изработване на план за действие - пожелание.
Планът за действие се изработва в табличен вид с посочени кон

кретни действия, отговорници, срокове и т.н. След като програмата 
бъде уточнена, може да бъде изработен план за раелизация.

Примерна таблица на план за действие:
Програмна
цел

Дейности за 
постигането 
й

Очаквани
резултати

Отговор
ници

Срок Средства Източници 
на финан
сиране

Въвеждане 
на образо
вателен 
модел 
„Образова
ние без 
предраз
съдъци“

1. Организи
ране на курс 
„Училище 
за всички“

1. Повиша
ване ква
лификаци
ята на учи
телите за 
работа в 
мултиет- 
ническа 
среда
2. Придоби
ване на 
умения от 
учителите 
за обучение 
на възраст
ни

Зам.-
директор

30.11.08 5000 лв. 
По про
ект

Донорска
организация

Дейност 2...

45



Б) Практически занятия по т е м а т а
1. ,уКаква е твоята позиция “
Брой на участниците: Препоръчва се голямата група да се раз

дели и да се работи в малки групи о т  по минимум 5 и максимум 10 
участника. Няма пречка да участват и повече души наведнъж.

Продължителност: Цялото време е между 30 и 60 минути, в 
зависимост о т  броя на обсъжданите изявления. Всяко изявление може 
да се ограничи до 5-10 минути.

Цел: Да се установят основните цели и да се изработи програма 
на училището.

Материали: достатъчно пространство, в което групата да се 
раздели на по-малки групи о т  по максимум 10 човека; постер (или на 
черната дъска, или на големи листове хартия/кадастрон), върху който 
са написани различни изявления - по едно на страница; знаци „Да“ и 
„Не“, залепени на две о т  противоположните стени.

Описание: Пригответе определен брой изявления (около 5-10), 
които засягат различни страни на въпроса, по който бихте искали уча
стниците да помислят. Доброто изявление: използва думи разбираеми 
за всички участници; е формулирано по такъв начин, че почти да няма 
обсъждане на смисъла му; е ясно изявление („Няма такова нещо като  
национална култура“, а не: „Може би има нещо като национална култу
ра, но изглежда сякаш няма“); не е напълно очевидно за участниците; 
подканя хората към съгласие/несъгласие, засягайки някой (а не три) о т  
ключовите аспекти на въпроса, подлежащ на дискусия.

Добър подход при оформянето на изявленията е водещият екип 
да обмисли кои въпроси според него са важни. След като направите 
списък с проблемите, които считате подходящи за обсъждане, вижте 
двете крайни, противоположни гледни точки, които може да има върху 
въпроса/проблема. В заключение формулирайте по едно изявление за 
всеки проблем, изразяващо една крайна гледна точка с думи.

Пригответе по няколко постера с изявления 'за всяка малка гру
па, по едно на лист, така че участниците да виждат само него. При
гответе по една стая за всяка малка група, поставяйки в нея постер и 
двата знака на стените. Запознайте участниците с упражнението. 
Покажете им едно изявление. Участниците са помолени да преценят 
дали са съгласни или не с него, отивайки в съответната страна на 
стаята (ако с т е  съгласни, отивате при стената със знак „Да“, ако не 
с т е  съгласни, отивате при стената със знак „Не“). Всеки трябва да 
заеме позиция, не може да останете по средата. Веднъж заели позиция, 
участниците са помолени да обяснят един на друг защо са съгласни/ 
несъгласни. Всеки е свободен да смени страната по време на дискусия
т а , ако е бил убеден о т  чутите аргументи.

Посочете също така, че упражнението е инструмент, чрез кой
т о  участниците да бъдат провокирани да мислят по въпроса, да чуят 
различни аргументи и да бъдат изправени пред различни мнения. Всеки 
би следвало да се опита да бъде убедителен, но в резултат на добра 
аргументация може да се промени позицията на някои о т  участници
т е .

Започнете упражнението, показвайки първото изявление. Дай-

46



me време на обучаемите, за да го прочетат и разберат. Често участ
ниците задават доуточняващи въпроси. Ако т е  наистина засягат 
смисъла на изявлението, можете да отговорите - но избягвайте да 
отговорите по начин, който би могъл да бъде в полза на едната или 
другата позиция. Помолете всеки да направи своя избор и след като 
вече са готови, ги помолете да обяснят мотивите за избора си. Ако е 
необходимо, можете да мотивирате дискусията чрез директни въпро
си относно това какво чувстват участниците.

На този етап упражнението не цели достигането на консенсус. 
Сами преценете кога е подходящо обсъждането да приключи и да се 
премине към следващото изявление. Това може да стане и докато всички 
все още активно дискутират - играта сама по себе си може да е начало 
на по-дълбок процес на осмисляне.

- По същия начин обсъдете всички изявления. След приключване, 
може да попитате участниците как са се почувствали и да им дадете 
възможност за разрешаване на по-важните о т  възникналите въпроси. 
Ако някое изявление е толкова спорно, че хората не се примиряват с 
различното мнение, отбележете този въпрос и се опитайте да се върне
т е  към него в друг етап о т  програмата.

Или преминете към Втора стъпка (по избор) След като обсъди
т е  всички изявления, можете повторно да проследите дискусията. Този 
път участниците са помолени да го преформулират по такъв начин, че 
всички да са съгласни с него, без да се променя проблема, който изявле
нието адресира. Дайте достатъчно време на участниците за работа 
върху изложените твърдения.

Обобщение на дейността:
Често това упражнение не се нуждае о т  анализ и обратна връзка. 

Все пак има някои въпроси, за които може да се поговори с групата: 
Защо е било толкова трудно да се постигне съгласие относно някои 
изявления? Защо беше по-лесно с други? Участниците застъпват ли се 
за някои позиции? Защо? Има ли някои теми, по които участниците 
биха искали да обменят повече виждания?

2. &S.W.O.T - анализ на училище**
Брой на участниците: Препоръчва се голямата група да се раз

дели на четири групи, но във всяка група да има не повече о т  10 души.
Продължителност: Цялото време е около 40 - 60 минути.
Цел: Да се направи S.W.O.T анализ на училището.
Материали: достатъчно пространство, в което групата да се 

раздели на четири групи; постер (или на черната дъска, или на големи 
листове хартия/ кадастрон), върху който са написани различни изявле
ния - по едно на страница;

Описание: Раздайте на вСяка група по една о т  четирите карти 
за обсъждане и попълване. Всяка о т  групите трябва да отговори на 
поставените въпроси, да допълни с други въпроси и отговори, които 
считат за подходящи върху постер или достатъчно голям лист хар
тия, като могат да ползват примерните отговори дадени във всяка 
карта. Работата в групите продължава около 30 мин. останалите 
минути се разпределят за презентиране на работата в групите и дис
кусия върху презентациите.
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Обобщение на дейността:
Обсъдете цялостния S.W.O.T анализ на училището и го съставе

т е  в документ.
Карта 1
Силни страни
Примерни въпроси
Предимства на програмата?, Възможности?, Ресурси, активи, 

хора?, Опит, знания, информация?, финансови резерви, възможнос
ти?, Иновативни аспекти?, Акредитации, квалификации, сертифи
кати?, Процеси, системи, IT, комуникации?, Културни, оценъчни, 
поведенчески характеристики?

Примерни отговори
Осигурява свободен, неограничен и равен достъп до информа

цията.
Източник на знания, творчество и непрекъснато образование.
Място за квалификация и преквалификация.
Уникално средище за съхраняване на българската идентичност 

и активен проводник на историята и културата.
Инструмент за активно участие на гражданите в обществе

ния живот.
Информационна опора на икономиката и бизнеса.
Високи стандарти на предлаганото професионално образова

ние.
Вижда се цялостния облик на училището, като дава оценка за 

работата на училището и на всички звена и на взаимодействието 
между тях.

Проличава управленската култура на ръководството и възмож
ностите на организацията.

Показва най-важното резултатите и връзката с целта.
Връзка между управленските функции: планиране - организира

не - координиране - мотивиране - контрол.
Етапна оценка на стратегията на училището.

Карта 2
Слаби страни
Примерни въпроси
Недостатъци на програмата?, Пропуски при възможностите?, 

финансиране?, Известни ваши уязвими места?, Времеви графици, 
крайни срокове и оказван натиск?, Надеждност на данните, пред- 
сказуемост на изготвения план?, Морал, обвързаност, лидерство?, 
Процеси и системи, и др.?

Примерни отговори
Лоша държавна политика в областта на образователното дело.
Слаба нормативни база.
Отсъствие на консенсус между министерство, училища и общ

ност.
С ограниченото финансиране - загубва мястото си на един о т  

основните комуникационни канали в обществото.
Невъзможност да се поддържат всички необходими сгради за
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функциониране на училищата.
Липса на комуникация между различните субекти и неангажи- 

раността им с проблематиката.
Хаотично въвеждане на новите информационни технологии.
Не се рекламира достатъчно и не налагат агресивно новости

т е  в българското образование
Ако няма добри резултати, моделът на управление не е ефек

тивен и ръководството понася критики.
О тчитат се не само позитивите, но и негативите
Очаквана съпротива о т  нежелаещите да участват в промяна

т а
Говори се не само на педагогически, но и на управленски език, 

което изисква и специални познания по мениджмънт.

Карта 3 
Възможности 
Примерни въпроси
- Развитие на образованието и иновации?
- Въздействия на национално/регионално ниво?
- Географски характеристики, естествен прираст?
- Развитие на градската среда?
- Информация и проучвания?
- Партньорство, агенции, обществено съзнание?
Примерни отговори
Училищата предоставят най-пълно разкрити информационни 

източници.
Те са информационни центрове за общинска, социална и др. ви

дове информация.
Културни средища за своята общност.
Предлагат и осигуряват достъп до информация.
В своята дейност училищата разчитат на:
- млади хора желаещи да се реализират;
- на вече изградени структури
- възможни партньорства с различни организации за съвместни 
дейности и подпомагане.
Изява на най-доброто, на тенденциите и перспективите. 
Добри думи за стойностните хора.
Става ясно кое е възможно и кое е невъзможно.
Дава предимство за изява на учители като мениджъри.

Карта 4 
Заплахи
Примерни въпроси
Нови училища?, Устойчиви вътрешни възможности?, Наличие 

на пречки?, Непреодолими слабости?, Загуба на ключов персонал?, 
Устойчиво финансово осигуряване?

Примерни отговори
Слаба национална стратегия за развитието на училищата,
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отчитаща всички фактори, които влияят върху културната поли
тика на страната.

Непълна координация и дефиниране на ролята на училищата в 
партньорствата им с институциите и неправителствения сектор.

Недобре изявена основна роля на училищата при изграждане на 
съвременната информационна култура.

Слаба маркетингова стратегия.
Недостатъчно планиране и бюджетиране.
Пренасочване на държавни и/или общински постъпления към 

други положения.
Малко предоставени средства о т  благотворителни финанси

рания.
Незадоволителна обученост на учителските кадри при канди

датстване в" проекти и програми което води до недостатъчна сте
пен на усвояване на средствата по различни програми и проекти.

Силно ограничени собствени приходи.
Може да се превърне в място за решаване на междуличностни 

проблеми и конфликти.

3. Можете ли да обменяте разбирания “
Брой на участниците: Минимум 8, максимум 35 участника. Ра

боти се в малки групи с не повече о т  10 души
Продължителност: Нужното време не е фиксирано, но е в рам

ките на 1 до 2 часа (около 10 минути за обясняване на упражнението, 
20 минути обмен, о т  20 до 60 минути съгласуване, и 30 минути за об
съждане).

Цел: Обмен на и договаряне на разбирания/мнения. Да се съста
вят дейностите по програмата и план за изпълнението и.

Материали: достатъчно пространство за свободно движение 
на участниците; картонени картички листчета за всяко разбиране/ 
мнение (например, „Дейност 1: Повишаване квалификацията на учите
лите за работа с деца билингви“, „Хората трябва да живеят колкото 
се може по-природосъобразно“, и т.н.). Всеки участник да изработи по 
осем.

Описание: Всеки трябва да посочи по твърдения. Картичките 
се размесват и се раздават произволно отново по 8. Помолете участ
ниците да обменят картички, получавайки такива с предпочитаните 
о т  тях разбирания. Не е задължително да се сменя една за една, един
ственото правило е никой участник да не завърши с по-малко о т  2 
картички.

След като обмена приключи, помолете участниците да се събе
рат в групи о т  хора, държащи картички със сходен смисъл. Те трябва 
да обсъдят какво е общото между тях. По желание, можете да ги по
молите да помислят откъде произтичат тези разбирания и защо ги 
поддържат.

Тогава ги помолете да намерят човек, който е с различни разби
рания. Ползвайки съдържанията на картите си, образуваните двойки 
трябва да се опитат да формулират разбирания, върху които и двете 
страни имат съгласие. Въпреки че участниците могат да се изкушат
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да формулират все no- и no-абстрактни и общи, почти безсмислени, 
изявления в името на компромиса, вие трябва да ги насърчите да бъдат 
колкото се може по-конкретни.

Завършете упражнението, когато прецените че повечето двой
ки са достигнали до две или три компромисни формулировки. Направе
т е  обобщение с цялата група.

Обобщение на дейността:
Е то  някои о т  въпросите, които могат да бъдат интересни по 

време на оценката:
Какво е било отношението на участниците към упражнението? 

Лесно ли е било да се обменят ценности? Какво е улеснило/затруднило 
процеса? Научили ли са нещо за собствените разбирания - и откъде 
произлизат те?  Как са се чувствали, правейки компромис с разбирани- 
ята*си? Какво е било особено трудно? Как може да се прави компромис 
с разбиранията?

Съставете списък с формулираните дейности по плана за из
пълнение на стратегията.
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