
 

 

 

 

  

Българско училище за политика „Димитър Паница“ 

Национална програма 
„Управленски умения“ 
Оценка на учебната 2013-2014 година 

 
 
 



 
1 Национална програма / Оценка на учебната 2013 – 2014 година 

“Хора, различни в своите 
виждания, но отворени да 

възприемат предложения и идеи, 
да загърбят политическите си 

виждания и да търсят и консенсус 
и единодействие с цел постигане 

на общ резултат.” 
 

Участник от Випуск 2014 за 
колегите си 

“…има надежда за България” 

Участник от Випуск 2014 

 

Националната програма “Управленски умения” е насочена към формирането на нов тип 

политическа и гражданска култура у младите лидери и утвърждаването на морални принципи 

за тяхното настоящо и бъдещо развитие.  

Анализът на учебната година 2013-2014 показва, че знанията по ключови теми за 

четирите курса са се повишили с близо 25%; уменията на участниците, развити по време на 

програмата, са получили от модераторите оценки между  8 и 9 по десетобалната система (10 e 

максималният резултат); общата оценка, дадена на обученията, е между 4 и 5 по петобалната 

система. На базата на тези данни може да се направи заключението, че учебната година е 

изключително успешна, с високо нарастване на знанията на участниците, силно развитие на 

техните умения, особено в сферата на екипната работа, 

а нивото на цялостна удовлетвореност от програмата е 

индикатор за високото й качество и показва, че тя до 

голяма степен отговаря на обучителните нужди на 

участниците. Ключови за тази учебна година са 

толерантността, взаимното уважение, търсенето на 

диалог и изграждането на строги и конструктивни 

правила за съвместна работа. 

Профил на Випуск 2014 

Випуск 2014 година включва 40 политически и граждански лидери. Участниците са 

подбрани така, че да се осигури баланс по пол, възраст, етнос, религия, професионален 

профил, по регионален признак. За първи път през тази учебна година има 

промяна в съотношението партийна – гражданска квота 

(гражданската квота е увеличена на 40% в сравнение със 

средно 25% през минали учебни години). Тя включва 

граждански лидери от неправителствени; браншови 

организации; магистрати и непартийни представители от 

държавната администрация. Тази учебна година в 

програмата взеха участие млади лидери от парламентарно 

представените партии ГЕРБ, БСП, ДПС, СДС, ДСБ и НДСВ. 

Фигура 1 – Съотношение между партийна и 

гражданска квота1 
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 Графиката проследява съотношението между партийната и гражданската квота за всички випуски на 

Националната програма “Управленски умения” 
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Оценка на равнището на знанията през учебната 2013-2014 година 

Оценката на равнището на знанията на участниците се прави чрез тестове, които те 

попълват в началото и края на всеки курс.  

При съпоставка на входните и изходните тестове общото нарастване на знанията на 

групата е близо 25 %. Този ръст е с около процент по-нисък от резултата на випуск 2013 (близо 

26%) и с около 4% по-висок от резултата на випуск 2012 (около 21 %).  

Фигура 2 – Резултати от тестовете за знания2 

  

Входните и изходните тестове дават информация и за ръста на знанията по ключови 

теми. Програмата съдържа около 70% постоянни и 30% горещи, актуални теми. Нарастването 

на знанията в първия курс “Лидерство, организация, комуникация” е най-високо по актуалните 

теми – „Онлайн медии“ (40%) и „Информиран избор на гражданите при гласуване“ (25%). Във 

втория курс “Регионално развитие и местно самоуправление” най-сериозно е нарастването на 

знанията по темите „Предизвикателства и рискове пред регионите в България“ (40%) и 

„Местното самоуправление“ (25%). За третия курс “Национални приоритети и национални 

решения” това са темите „Анализ на заинтересованите страни“ (35%) и „Участие в 

телевизионен дебат“ (32,5%). В  четвъртия курс на програмата “България в ЕС: принципи на 

доброто управление“ най-висок ръст на верни отговори се регистрира при темите „Правила на 

държавния протокол“ (39%), „Бюджет на ЕС“ (37,5%) и „Граждански контрол в ЕС“ (35,6%).  

 

Оценка на равнището на уменията през учебната 2013-2014 година 

Вторият етап от оценката на учебната година включва следенето на 6 групи умения– 

интегративни умения, комуникативни умения, умения за работа в екип, умения за водене на 

преговори и управление на конфликти, умения за анализ и работа с политически документи, 

умения за дебат и публично говорене. Всеки курс уменията на всеки участник се оценяват по 

десетстепенна скала от модератора, с когото участникът работи в малка група. Най-ниската 

степен в скалата е 1, а най-високата - 10. Отделно всеки участник попълва анкети за 

самооценка в началото и в края на програмата.  
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 Графиката проследява съотношението между входните и изходните тестове за знания в рамките на 

четирите курса през учебната 2013-2014 година 
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Оценка на модераторите 

Според обобщените резултати випуск 2014 показва средни оценки по групи умения 

между 8 и 9. Подобни оценки (между 8 и 9) е получил и випуск 2013, средните оценки по групи 

умения на випуск 2012 варират между 7 и 9. 

За настоящата учебна година най-силно развитото умение на групата е работата в екип. 

Участниците са се справили отлично при  формулирането на ясни групови цели, при създаване 

и поддържане на доверие и съгласие в екипа, при отчитане на различните интереси на 

участниците, при спазването на груповите норми, при коректно изпълнение и в срок на поетите 

ангажименти, при подпомагане при нужда на останалите членове на групата.  

Най-ниско е нивото на уменията за водене на преговори и управление на конфликти 

(8,15). Тази група умения включва анализ на конфликтни ситуации, избор и прилагане на 

адекватни подходи и процедури при конфликт, разграничаване на позиции и интереси в 

преговорния процес. 

Фигура 3 – Резултатите от оценките модераторите за уменията3  

 

Оценка на програмата от участниците 

Третият етап от оценката на учебната година следи удовлетвореността на участниците 

от програмата. За целта в края на всеки курс и в края на програмата участниците оценяват 

организацията на тренингите,  темите, различните обучителни инструменти (лекции, дискусии, 

работа в малки групи). Те дават и коментари за отделните модули и за цялостната програма. 

Обобщените резултати от анкетните карти за обратна връзка на випуск 2014 показват 

оценки на програмата между 4 и 5 по петобалната система.  

Випуск 2014 оценява като едно от най-положителните неща в програмата дисциплината 

и стриктното спазване на правилата и процедурите за работа по време на тренингите, 

атмосферата в залата и в малките групи.  
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 Графиката представя обобщените оценки на модераторите за уменията на участниците от випуск 2014 
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Фигура 4 – Оценка на организацията4 

Най-високо по отношение на 

организацията е оценен курс 4 (30 

участника са дали оценка 5; 9 участника – 

оценка 4). Най-ниски оценки на този 

индикатор има в курс 2 (22 участника са 

дали оценка 5; 16 – оценка 4; а 1 – оценка 

3).  

 

Фигура 5 – оценка на темите 

По отношение на темите, заложени в 

програмата, във всеки курс около 30 

участника дават оценка 5. Резултатът на 

този компонент е стабилен – няма резки отклонения. 

Във всички курсове участниците от випуск 2014 оценяват 

темите, заложени в програмата, като крайно актуални и 

полезни за тяхната практика.  Участниците са доволни от гостуването на широк кръг експерти 

по различни теми. Оценяват положително лекторите и техния опит.  

 

Фигура 7 – оценка на инструмента лекции  

Най-високо е оценен курс 4 (22 участника 

са дали оценка 5; 15 участника – оценка 4; 

2 участника – оценка 3), най-ниско – курс 1 

(14 участника са дали оценка 5; 21 

участника – оценка 4; 4 участника – оценка 

3, а 1 участник – оценка 2). Лекциите са с 

по-нисък резултат спрямо другите 

обучителни методи. Обяснението може да се търси във факта, че участниците възприемат 

лекциите като традиционен инструмент в сравнение с работата в малки групи и дискусията, 

характерни с по-голямата си динамика и интерактивност. 

 

                                                           
4
 Графики от 4 до 9 проследяват оценката на участниците за елементи от програмата за отделните 

курсове 

“Най-актуалните теми в разгара на 

събитията бяха и в нашата зала.” 

 

Участник от випуск 2014 
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“Програмата ме накара да изляза 

от стереотипите си, да приема 

мнението на различни хора, да 

преодолея пречките в общуването 

с различни хора, които имат 

различни професионални интереси 

от моите.” 

Участник от Випуск 2014 

Фигура 8 – оценка на инструмента дискусии 

Инструментът дискусии включва дебатите 

между участниците и лекторите в голяма 

зала. Над 27 участника дават максимална 

оценка 5 на този индикатор във всеки 

курс. В писмените си коментари 

участниците отделят много време на 

впечатленията си от дебатите по различни 

теми. Декларират, че това ги е накарало 

да “обуят обувките на другия”, да видят ясно как другите възприемат техните гледни точки, да 

осъзнаят логиката в противоположни позиции, да излязат от стереотипите си и да станат по-

толерантни.  

Фигура 9 – оценка на инструмента работа малки групи  

Работата в малки групи е традиционно 

най-високо оценяваният елемент в 

програмата. Над 33 участника му дават 

максимална оценка 5 във всеки един от 

курсовете. Участниците декларират, че са 

доволни от казусите и ролевите игри. 

Именно малките групи са мястото, където 

се развиват шестте групи умения.  

Заключение 

Всеки от участниците от випуск 2014 година беше помолен да оцени с какво му е била 

полезна програмата – личностно и на професионално ниво. На личностно равнище повечето от 

участниците споделят, че тя им е помогнала да станат по-толерантни, научила ги е да търсят 

повече чуждата гледна точка и да се съобразяват с нея, да се самооценят и да си поставят нови 

приоритети. На професионално ниво участниците намират за полезно развитието на различни 

умения – особено за решаване на конфликти, дебат и работа с медиите. Смятат, че най-

важното, което им е дала програмата, е изграждането на 

ясни правила за съвместна работа и търсенето на диалог. 

В писмените си коментари за цялостната програма 

участниците заявяват, че за тях Националната програма 

“Управленски умения” на Българското училище за 

политика “Димитър Паница” е работещ механизъм за 

подобряване на диалога между различните обществени 

групи. 100 % от участниците възнамеряват да препоръчат 

БУП на свои колеги, съмишленици и приятели. 
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