
 

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ 

обявява 

Възможност за обучение на 20 обучители по програма „Заедно в пъстър свят“ 
(Embracing Diversity), за чието изпълнение на територията на България 

фондация „Тръст за социална алтернатива“ притежава лиценз от 
Международната асоциация „Стъпка по стъпка“  
(International Step by Step Association – МАСС).  

 
Успешно завършилите Програмата обучители ще имат възможност, при 

добро представяне в обученията и последващи тренировъчни сесии, да бъдат 
включени в разпространението на Програмата в национален мащаб. 

 

Съдържание 

Програмата се състои от следните компоненти: 

1. Заедно в пъстър свят: Изграждане на справедливо общество чрез лична промяна – 
Програма за възрастни  

Програмата цели да (1) повиши чувствителността на участниците към проблемите на 
дискриминацията и как тя се отразява върху малките деца и житейските им постижения; 
(2) мотивира участниците за положителна промяна в собствената им работа и в културата 
на институциите и същността на услугите, до които имат допир; (3) овласти цялата 
организация (например детска градина, при обучаване на цели педагогически екипи) да 
заеме активна позиция в полза на разнообразието, за да разрешава предизвикателства и 
да оказва по-значима подкрепа на децата, семействата и образователите им. 

2. Заедно в пъстър свят: Образование за многообразие 

Програмата цели да подкрепи образователните успехи на децата от малцинствени групи, 
като наблегне на включващи методи на преподаване. Програмата се разграничава от 
компенсаторните подходи към образованието на деца от малцинствата, защото не 
понижава академичните очаквания към тях; вместо това, Програмата насърчава 
прилагането на еднакви академични стандарти за всички деца. Обучението също така 
повишава чувствителността на образователите на малки деца и на семействата от 
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мнозинството към предимствата на включването на различни етнически групи, и предлага 
подходи за фасилитиране на този процес. 

Обучението на обучители за компонент 1 и 2 се състои от един шестдневен модул, който ще 
се състои през първата половина на март 2020г. 

Програмата за обучители за компонент 1 и 2 ще се преподава в съкратен вариант, позволяващ 
на обучителите да се включат в инициативите на ТСА след успешното завършване на 
обученията. Съкратеният вариант на Програмата покрива приблизително половината 
съдържание на Програмата. Останалата половина от съдържанието ще бъде покрита чрез 
обучения през 2021 и 2022 г. 

3. Дете-центрирани и демократични занимални: Подходът на МАСС 

Обучението се базира на създадено изчерпателно ръководство за това, как да планирате 
програма или проектирате занималня, като следвате подхода на МАСС към образованието 
в ранна детска възраст. Този подход поставя децата и техните семейства в основата на 
педагогическия избор и практики, използва демократични процеси и процедури, и 
насърчава прилагането на базирани на доказателства, висококачествени практики, които 
подкрепят развитието и ученето на малките деца. Обучението представя най-добрите 
практики, разработени от други добре познати дете-центрирани програми, за да вдъхнови 
онези, които вече следват подхода на МАСС към това, да разширят педагогическия си опит 
и практики. 

4. Ресурси за качествено образование на МАСС 

Кулминация на дългогодишна работа в дефинирането и насърчаването на качествена 
педагогика, пакетът с ресурси за качествено образование на МАСС предлага подход за 
качество, основан на политики, практики и изследвания, подкрепен от различни 
инструменти, които могат да се използват с практикуващи учители, обучители на учители и 
университетски преподаватели, наставници, родители и властимащи. Пакетът се основава 
на книгата „Компетентните преподаватели за 21-ви век“ на МАСС, излагаща определението 
на МАСС за качествена педагогика. 

Пакетът за качествени ресурси е изчерпателен набор от инструменти, който има за цел да: 

• Улесни процеса на изграждане на споделено разбиране за качествените практики 
между практикуващи, мениджъри, родители, деца и властимащи. 

• Подкрепя и предоставя насоки на практикуващите предучилищни и начални 
учители за подобряването на ежедневната им практика, като обогатява и 
разширява уменията им чрез самостоятелна и групова рефлексия, видеозаписи, 
обучения и сътрудничество с колеги, професионални учещи общности и постоянен 
диалог с родителите и общността. 
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• Вдъхнови обучителите на учители и университетските преподаватели със стратегии 
и инструменти за изграждане на устойчиви механизми за непрекъснато 
подобряване на качеството. 

Обучението за компоненти 3 и 4 се състои от един шестдневен модул, който ще се състои в 
периода 27 януари – 2 февруари 2020г. 

5. Професионални учещи общности (ПУО) 

ПУО представлява формат, в който един педагогически екип може да се среща на редовни 
интервали и да обсъжда различните елементи на качествения педагогически процес. Чрез 
ПУО, педагозите могат да получат обратна връзка върху своите идеи и предизвикателства, 
и екипът като цяло може да се сплоти около общото разбиране за качествения 
педагогически процес. ПУО често е удачна форма на продължаваща подкрепа за 
професионалното развитие в една образователна институция, чиито служители са 
преминали през обучения по програма „Заедно в пъстър свят“. ПУО се фасилитират 
първоначално от специално обучени за целта външни фасилитатори. Фасилитаторите са 
също така и обучители по програма „Заедно в пъстър свят“. 

Обучението на фасилитатори за този компонент се състои от един тридневен модул, който ще се 
състои в периода 16-18 декември 2019г. (Датите за това обучение са планирани в по-ранен етап на 
2019 г. и не подлежат на промяна. В случай, че процесът на избор на обучители позволи, вече 
одобрените кандидати ще могат да се включат в събитието през м. декември. Останалите ще имат 
тази възможност при бъдещо провеждане на обучението.) 

Обученията ще се водят на английски език от екип, ръководен от Зорица Трикич, Старши 
програмен директор на МАСС.  Ще бъде подсигурен превод на място. Прочетете повече за МАСС 
тук. Прочетете повече за Програмата тук. 

Кои модули са приложими за мен? 

Основният задължителен пакет, който позволява получаване на сертификат за обучител по 
програма „Заедно в пъстър свят“, включва компоненти 1-4 по-горе плюс оставащата половина от 
компоненти 1 и 2. Кандидатите могат да бъдат освободени от компонент 3 в случай, че могат да 
докажат, че са минавали това/сходно обучение преди.  

Как ще се реализират обучителите след приключване на обучението им? 

След всеки обучителен компонент, екипите на МАСС и ТСА ще вземат решение за отпадане от 
Програмата на нередовни участници или участници, чийто обучителен подход и житейска 
философия не съответстват на изискванията и визията на Програмата. Този подход е наложен от 
високата стойност на обученията и от риска от отрицателно влияние върху нагласите на други хора 
в случай, че Програмата не се прилага висококачествено.  

http://www.issa.nl/
http://www.issa.nl/
https://www.issa.nl/content/embracing-diversity-creating-equitable-societies-through-personal-transformation-program
https://www.issa.nl/content/embracing-diversity-creating-equitable-societies-through-personal-transformation-program
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След успешното приключване на обучението, участниците ще получат сертификат за завършване 
на обучението и ще имат възможност да практикуват, като бъдат включени с до няколко сесии в 
съществуващи инициативи на ТСА през периода април-юли 2020. След наблюдение на поне две 
практики, ТСА ще вземе решение кои на участници да предложи оставащата половина от 
компоненти 1 и 2 с цел да получат сертификат за обучител по Програмата. 

ТСА и МАСС ще подберат част от обучителите за участие в обучение за използване на инструменти 
за оценка на качеството на педагогическите практики. Можете да прочетете повече за обученията 
за оценители ТУК. 

Сертифицираните обучители ще бъдат включени в настоящи и бъдещи проекти на ТСА за учители в 
системата на предучилищното и училищното образование, други експерти в ранното детско 
развитие, родители, частния сектор, академичния сектор и други. Проектите често ще включват 
предоставянето на менторска подкрепа на педагозите под формата на фасилитиране на ПУО. 

Конкретно, ТСА възнамерява да разпространи Програмата в комбинация с ПУО на национално 
ниво през 2020-2022 година. ТСА ще подбере най-успешните сертифицирани обучители и 
оценители за участие в тази инициатива, която ще подлежи на независима оценка на 
въздействието от Университета в Утрехт. 

ТСА ще предостави възможност за допълнително разпространение на Програмата. Обучителите 
ще могат да търсят възможности за провеждане на обучения и след съгласуване с ТСА сами да 
намират клиенти, както и да организират обучения от името на ТСА, спазвайки изискванията на 
лиценза за Програмата. Програмата е включена в Информационния регистър на одобрените 
програми за квалификация на Министерство на образованието и науката. 

В бъдеще, ТСА ще включва обучителите в допълнителни възможности за квалификация и обмяна 
на опит, както помежду си, така и с обучители по Програмата от други страни.  

За продължаващо участие като обучител на ТСА по Програмата, от участниците ще се очаква да 
инвестират от личното си време за четене, подготовка и професионално развитие в темите на 
обученията, да присъстват редовно на организираните от ТСА обмени на опит и продължаващи 
обучения, да не отказват повече от два ангажимента на година, както и да поддържат средна до 
висока оценка на представянето си като обучител. ТСА си запазва правото, на база натрупан опит в 
разпространението на Програмата и работа с обучителите да допълва критериите за представяне и 
участие в Програмата в бъдеще. 

Размер на подкрепата 

ТСА ще покрие разходите за участие в обучението на одобрените кандидати (такса плюс хотел) на 
обща стойност приблизително 3,200 лева на човек. Участниците сами ще покрият транспортните си 
разходи. В допълнение, ТСА ще предложи стипендия от 40лв на ден за идеално присъствие или на 
самите участници (в случай, че ползват неплатен отпуск или участват в Програмата като самонаети 
лица), или на работодателите им (в случай, че присъстват на обученията в редовно работно 
време). Стипендията се изплаща след завършване на всички обучения. 

http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/tsa-objavjava-konkurs-za-obuchenie-na-oceniteli-po-programa-zaedno-v-pystyr-svjat/
http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/tsa-objavjava-konkurs-za-obuchenie-na-oceniteli-po-programa-zaedno-v-pystyr-svjat/
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Преди започване на обученията за обучители, ТСА ще сключи споразумения с всеки одобрен 
кандидат. Тези споразумения ще изискват от всеки кандидат (и техния работодател, ако е 
приложимо) да подпише поеме ангажимент, ако стане сертифициран обучител, в рамките на поне 
три календарни години след сертифицирането си да бъде на разположение на ТСА за провеждане 
на обучения в рамките на поне 15 дни годишно. ТСА не гарантира, че ще може да подсигури такава 
ангажираност на всеки сертифициран оцените. 

Процедура за подбор 

Желаещите да кандидатстват за обучители лица следва да попълнят следния формуляр, както и да 
прикачат към него автобиография и мотива си в срок до 1 декември 2019 година. 
https://www.surveymonkey.com/r/div2019 

ТСА ще състави първоначален списък с одобрени кандидати до 3 декември и ще проведе срещи с 
одобрените кандидати в периода 4 декември – 11 декември 2019 година.  

Критерии за подбор 

Кандидатите ще бъдат избирани по следните критерии: 

• Опит в работа с етнически малцинства, с фокус върху работа с малки деца (до IV клас) 
• Опит като учител или помощник-учител в предучилищен или начален етап 
• Опит във взаимодействия с педагози и други експерти, работещи с деца 
• Висше образование 
• Лична мотивация за работа по темата „социална справедливост в ранното детство“ 
• Опит в прилагането на образователния модел на Стъпка по стъпка е предимство 
• Опит като обучител по програми на Стъпка по стъпка е предимство 
• Опит в прилагането на дете-центриран подход е предимство 

Всички обучения ще се провеждат с превод на български език. Голяма част от литературата по 
темите на обученията е на английски език. По тази причина, минимално ниво на владеене на 
английски език е препоръчително, но не е изискване на Програмата. 

ТСА окуражава кандидатури от представители на етническите малцинства в България. 

Кандидатите също така ще бъдат оценявани по субективни критерии, покриващи препоръчания от 
МАСС личностен профил на „идеалния обучител“ и компетентностната рамка за обучители на ТСА. 

 

При въпроси относно Програмата можете да се свържете с нас на kindergarten240 (at) tsa-
bulgaria.org.  

 

https://www.surveymonkey.com/r/div2019
https://www.surveymonkey.com/r/div2019

