
 

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ 

обявява 

Възможност за обучение на 22 оценители на качеството на педагогическия 
процес за деца в предучилищна възраст според принципите за качество на 

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“  
(International Step by Step Association – МАСС).  

 
Успешно завършилите обучението оценители ще имат възможност, при 

добро представяне на последващи практикуми, да бъдат включени в 
оценката на разпространението на Програма „Заедно в пъстър свят“ 

(Embracing Diversity) през 2020-2022 и в други инициативи на фондация 
„Тръст за социална алтернатива“ (ТСА). 

 
Оценители, които са преминали необходимите обучения в миналото (чрез 

фондация „Стъпка по стъпка“ България) и имат опит в извършването на 
оценки по програмите на МАСС, имат възможност да станат координатори на 

надеждността на оценките (reliability coordinators) в национален мащаб. За 
тези лица ще бъде съставена кратка версия на обучителната Програма.  

 

Съдържание 

Програмата се състои от следните компоненти: 

1. Обучение за обучители по Програма „Заедно в пъстър свят“ 

Преди да станат оценители по Програмата, кандидатите следва да са преминали обучения и 
получили лиценз за обучители по Програмата. Обученията за обучители са с обща 
продължителност 15 дни през периода декември 2019 г. – март 2020 г. Повече информация за 
тези обучения можете да намерите ТУК. 

  

http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/tsa-objavjava-konkurs-za-obuchenie-na-obuchiteli-v-programa-zaedno-v-pystyr-svjat/
http://socialachievement.org/bg/kandidatstvaj-za-finansirane/otvoreni-za-kandidatstvane-proekti/tsa-objavjava-konkurs-za-obuchenie-na-obuchiteli-v-programa-zaedno-v-pystyr-svjat/
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2. Обучение за използване на инструменти за оценка на педагогическия процес, които ще 
бъдат използвани по Програма „Заедно в пъстър свят“ 

По време на обученията за обучители, кандидатите ще бъдат запознати в общ план с 
различните инструменти за подкрепа на професионалното развитие на детските и начални 
учители. Инструментът за оценка представлява само един от наличните инструменти за 
подкрепа на професионалното развитие. Обучението за използване на конкретния инструмент 
за оценка (под формата на наблюдения на педагогически взаимодействия в занималнята / 
клас) запознава кандидатите с техниките и особеностите при неговото прилагане в рамките на 
един ден в края на месец март 2020 г. 

3. Практикум 

Кандидатите ще прекарат три дни през първата половина на месец април 2020 г. в 
практикуми, които се състоят от групово посещение (в групи от трима) в занималня или класна 
стая, последвано от обсъждане на наблюденията и сверяване на оценките между кандидатите 
в групата и между кандидатите и координатора по надеждността на оценката, който ръководи 
практикумите. 

Кандидатите, на които бъде предложено да станат координатори по надеждността на 
оценката, ще имат ангажимент от 4 дни за всяка назначена им група, или средно по 8 дни 
общо за практикуми. 

При неуспех в търсенето на съответствие на оценките между кандидатите, и между 
кандидатите и координатора по надеждността на оценката, практикумите ще бъдат повторени 
през май 2020 г. 

Обученията и практикумите за координаторите по надеждност на оценката ще се водят на 
английски език от екип, ръководен от Зорица Трикич, Старши програмен директор на МАСС.  Ще 
бъде подсигурен превод на място.  

Обученията и практикумите за оценителите ще се водят на български език от координаторите по 
надеждност на оценката.  

Прочетете повече за МАСС тук. Прочетете повече за Програмата тук. 

Как ще се реализират оценителите след приключване на обучението им? 

Успешно преминалите през практикуми кандидати ще получат сертификат за оценители. 
Кандидатите, които не могат да постигнат достатъчно ниво на съответствие след втория практикум 
ще бъдат освободени от Програмата (в ролята си на оценители, ако вече са получили сертификат 
за обучители). 

Сертифицираните оценители ще бъдат включени в настоящи и бъдещи проекти на ТСА за учители 
в системата на предучилищното и училищното образование. Проектите често ще включват 

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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предоставянето на менторска подкрепа на педагозите под формата на наблюдения на работа в 
клас / занималня. 

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

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

За продължаващо участие като оценител 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 (надеждност) на представянето си като оценител. ТСА си запазва правото, на база 
натрупан опит в разпространението на Програмата и работа с оценителите 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 до 3,500 лева на човек (в зависимост от достигнатото ниво). 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. 

Преди започване на обученията за оценители, ТСА ще сключи споразумения с всеки одобрен 
кандидат. Тези споразумения ще изискват от всеки кандидат (и техния работодател, ако е 
приложимо) да поеме ангажимент, ако стане сертифициран оценител, в рамките на поне три 
календарни години след сертифицирането си да бъде на разположение на ТСА за провеждане на 
наблюдения в рамките на поне 15 дни годишно. ТСА не гарантира, че ще може да подсигури 
такава ангажираност на всеки сертифициран оценител. 

Процедура за подбор 

Желаещите да кандидатстват за оценители 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/emb-assess2019 

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. 

https://www.surveymonkey.com/r/emb-assess2019
https://www.surveymonkey.com/r/emb-assess2019
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Критерии за подбор 

Кандидатите ще бъдат избирани по следните критерии: 

• Опит като обучител по програма „Заедно в пъстър свят“ 
• Опит като оценител или координатор на надеждността на оценката по програми на 

фондация „Стъпка по стъпка“ 

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. 

 

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

 


