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МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

 

I. Въведение 

Тази методология е разработена в рамките на проекта РЕГИОН НА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ, 

референтен номер CB007.2.22.028, финансиран от Interreg - IPA CBC Bulgaria - Сърбия. 

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА са: 

• Насърчаване на участието на младите хора в представителната демокрация и гражданското 

общество чрез съвместно създаване на ефективен модел на ученически парламент, основан на 

най-добрите практики от двете страни и чужбина, подготовка на човешки ресурси, техническа 

поддръжка и работа в мрежа. 

• Повишаване на осведомеността относно младежките проблеми и младежкия потенциал чрез 

прилагане на инициативи за трансгранична младежка мрежа, генерирани и проектирани от 

студентските парламенти и съвместно прилагани. 

• Създаване на трансгранична мрежа от студентски парламенти в целия граничен регион. 

Проектът подпомага създаването на дългосрочни условия за инициативи за сътрудничество на 

младите хора чрез изграждане на капацитет в областта на младежкото самоуправление в 

училищата. Това прави и в сътрудничество, отговаряйки на конкретни нужди на младите хора и 

техните структури в целевите гранични райони. 

II. Описание на проучването на ученическото самоуправление в българо-сръбския граничен 

регион (съгласно проектно предложение) 

Основната цел на тази дейност е преглед на текущата ситуация и нужди в областта на 

ученическото самоуправление. Изследването също ще подкрепи процеса на популяризиране 

на проектната идея сред целевите групи и образователните институции, ще идентифицира най-

добрите практики и потенциалните бенефициенти за по-нататъшно участие. 

Изследването ще бъде направено практически в целия българо-сръбски граничен регион 

(всички 6 области, отговарящи на условията в България и 6 в Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, 

Пирот, Пчиня и Топлица) от съвместния изследователски екип, използвайки обща методология, 

разработена от опитен ръководител на научните изследвания. Конкретните градове ще бъдат 

избрани според методологията на изследването. Целевите респонденти могат да бъдат 

членове на училищните парламенти, други ученици, училищно ръководство и други служители. 

Целият процес на изследване ще изисква онлайн сътрудничество между двете страни. 

Окончателният доклад ще бъде представен по време на Първата международна среща на 

експерти (виж дейност 2). Заключенията му ще бъдат използвани за създаване на обща 

методология за ученическо самоуправление, основана на реални нужди. 
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ВП – Свободен младежки център ще организира и осъществи тази дейност в българската 

гранична зона и ще отговаря за методологията на цялостното проучване в двете страни. Той ще 

предостави един експерт проучване и ръководител на проучването. ПП2 – Отворен клуб ще 

организира и осъществи дейността в граничната зона на Сърбия, използвайки собствен експерт 

проучване.           

Методи: Изследването ще комбинира документални проучвания (на закони, стратегии, 

публикации и т.н.) и теренна работа в избрани градове. Методиката на проучване ще бъде 

разработена от ръководителя на проучването. Методите за работа могат да бъдат анкета чрез 

въпросници и структурирани интервюта, фокус групи, преглед на документи, публикации и 

статистики, казуси и др. Всеки експерт проучване ще посети мин. 6 населени места. 

Окончателният доклад (~ 50 страници) ще бъде преведен и ще бъде достъпен на български и 

сръбски език на уебсайта на проекта. 

Ресурси: Един опитен ръководител на проучването ще отговаря за методологията и 

изпълнението на цялото изследване. Той / тя ще бъде подкрепен от един експерт проучване в 

България и един в Сърбия. Бюджетът на проекта ще покрие техните хонорари, пътувания (до 

860 км) и дневни разходи по време на теренната им работа в граничната зона, както и 

преводачески услуги за окончателния доклад и други свързани с него документи.  

     

Основният резултат от дейността ще бъде доклад-анализ за текущата ситуация и 

идентифицираните нужди в граничния регион в областта на ученическото самоуправление и 

младежката активност, които включват: 

• Описание на националната регулаторна база и политика; 

• Реална практика - описание, статистика и примери (например казуси); 

• Идентифицирани потребности за по-нататъшно развитие въз основа на мненията на всички 

важни участници от училищната общност. 

 

III. Цели на проучването 

Основната задача на тази методология е да предостави подходящи инструменти за 

провеждане на теоретичен анализ и емпирично проучване на настоящата ситуация и 

възможните нужди в България и Сърбия (с акцент върху граничната зона) по отношение на 

младежкото самоуправление в училище, включително: 

• Регулаторна рамка (политически документи на национално ниво: закони, стратегии, планове 

за действие, наредби на ниво училище и др.); 

• Младежки структури (училищни парламенти, съвети на учениците и др.) - техният реален 

принос в училищния живот и развитието на младежкото лидерство, техните постижения и 

предизвикателства, методическо осигуряване, най-добри практики (проекти, инициативи), 

други нужди и др. 
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Продуктите на изследването трябва да бъдат изготвяне на два доклада-анализ (един за 

България и друг за Сърбия), но и двата, базирани на обща методология, структура и 

инструменти, които ще гарантират съпоставимост на резултатите. 

Освен това методологията трябва да отчита европейските стандарти и показатели за 

младежката политика, приложими и разработени в съответствие с контекста на проекта), а 

именно: 

• Ангажираност към развитието на младежкото лидерство и самоуправление - до каква 

степен държавата, образователната система и образователните институции поставят за цел 

развитието на младежкото лидерство (включително ученическото самоуправление). Това 

трябва да се посочи в стратегическите и други регулаторни документи. Развитието на 

лидерството и самоуправлението също трябва да бъде отразено по някакъв начин в 

планирането на образователния процес в училище. Очаква се да има координация и 

допълване между целите на национално и училищно ниво. 

• Законодателство и правила – Функционирането на органа на ученическо самоуправление 

трябва да се базира на ясни правила и регламенти, включително за неговите пълномощия и 

роля в училищния живот. Статутът може да бъде определен на училищно ниво, но на база 

на законова рамка. Важно е младите делегати също да имат реално участие в този процес. 

• Младежки проучвания – Развитието на младежкото лидерство и самоуправление в 

училище трябва да се базира на някакви изследвания и анализи, както на национално, така 

и на училищно ниво. Същевременно е важно и наличието на постоянна обратна връзка от 

страна на членовете на ученическите съвети и на самите ученици. Резултатите от 

изследвания и обратна връзка трябва да се вземат предвид при следващо планиране. 

• Демократичност и участие – Доколко съществуват ясни процедури и правила, както и 

утвърдени практики, за демократичен избор на членовете на ученическите съвети и 

парламенти. Тези правила и практики трябва да са универсални и да не се явяват 

ограничителни по отношение на някои категории ученици. Всеки трябва да е свободен да 

участва и да се кандидатира за член на структурите за самоуправления. Училището от своя 

страна е необходимо да насърчава участието, както и да се усилия за включване на 

младежи с по-малко възможности (напр. от малцинства, с увреждания) в процеса на избор. 

• Ресурси за младежко самоуправление – Какви ресурси се отделят в образователната 

система за развитието му, в това число финансови, материални и методически? Би могло 

ученическия съвет или парламент да има собствен бюджет, който да управлява. Кои са 

хората и структурите в училище, които подпомагат дейността му и по какъв начин? 

• Политика за младежко обучение – младите лидери трябва да бъдат подготвени за 

задачите, които ще изпълняват. За разлика от възрастните, техния организационен и 

всякакъв друг опит е ограничен, което прави обучението им важно условие за ефективно 

функциониране на органите за ученическо самоуправление. За целта трябва да има 

разработени подходящи учебни програми. 

• Младежки работници – Това са хората, които подпомагат непосредствено дейността на 

младежките съвети и парламенти. Квалификацията и опита на тези специалисти в училище 

би трябвало да е адекватно на тази им роля. Важно е също, тази квалификация да се 
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поддържа и повишава, с оглед на динамиката в работата с младите хора, което да е 

елемент на публичната (в това число и училищна) политика. 

• Развитие на доброволчеството – Като лидерска структура, от ученическият съвет или 

парламент се очакава да инициира и провежда различни инициативи, въвличайки 

участието и на другите ученици. С други думи той трябва да допринася за развитие на 

младежкото доброволчество на училищно ниво. 

• Съветнически функции (достъп до вземане на решения) – Като орган на самоуправление, 

ученическия съвет или парламент има функцията да взема решения, които се очаква да 

имат отражение на училищно ниво. Те трябва да са консултативни и да имат мандата за 

влияние върху решенията на органите на училищното управаление – такива като 

педагогически съвети и на самия директор. Тази функция трябва да е не само 

реглемантирана, но и реално действаща.  

• Разпространение на добри практики, партньорства и мрежово взаимодействие – По-

малкия си жизнен опит, младите хора компенсират с творчество и иновативност. В 

различните училища се генерират различни идеи, някои от които биха могли да послужат 

за добър пример и да са увлекат по-широко участие. Има ли практики за сътрудничество 

между структурите на самоуправление от различните училища в рамките на града, региона 

и страната? Доколко те участват в проекти на европейско ниво? 

 

Проучването трябва също така да промотира проектната идея и да идентифицира най-добрите 

практики и потенциалните бенефициенти за по-нататъшно участие. 

IV. Основни принципи на изследването 

Основните принципи, към които ще се придържаме при провеждане на изследването, 

включват: 

Принцип 1 - Обективност 

Добре формулираните въпроси са основата за обективна и ясна оценка. Те трябва да изискват 

специфични, измерими, качествени и количествени данни. По възможност на количествените 

показатели ще се дава предимство, в случай че се разполага с достоверни и проверими 

източници на информация. Обективността касае и намаляване на субективизма при 

интервюирането или анкетирането на респондентите на изследването, за да се избегне т.нар. 

„социална желателност“ при отговорите.  

Принцип 2 – Обхватност или представителност 

Един от начините за осигуряването й при лимитирани време и средства е да се подберат най-

релевантните източници на информация, включително всички заинтересовани страни – хора и 

институции. 

Принцип 3 – Достъпност на източниците на информация 

Тук имаме предвид, че изследването трябва да се съобрази с реалните възможности за достъп 

на информация в една образователна институция, без да си поставя невъзможни или много 
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трудно осъществими цели на фона на съществуващите ограничения, идващи както от средата, 

така и от ограниченията на проекта.  

Принцип 4 – Ориентация към резултата 

Това значи, че трябва проучването да се фокусира към събиране на информация, която 

директно обслужва процеса на анализа – констатирането на състоянието и даване на 

препоръки към образователните власти.  

Принцип 5 – Партньорство с училищната общност и другите заинтересовани страни 

Принцип 6 – Използване на модерни и гъвкави средства за събиране на информация 

Например използване на ИКТ, когато е възможно и може да обективизира или облекчи 

провеждане на изследването или на негов елемент. 

V. Предмет на теоретичното изледване (документално проучване) 

Предмет на теоретичното изследване са публичните политики, насочени към самоуправление 

на учениците и развитие на младежкото лидерство в училище - документи като регламенти, 

анализи, политики, стратегии, планове, програми, свързани с тези въпроси, доколкото такива 

съществуват на национално и училищно ниво (последната касае само допустимата област на 

проекта). Поради факта, че изследването обхваща състоянието на младежкото самоуправление 

в момента, трябва да се проучат докладите и анализите за младежкото лидерство и участието 

във вземането на решения в училище от държавни органи или независими органи / експерти. 

Експертите трябва да проучат наличните публични документи, които най-често са достъпни на 

уебсайтовете на съответните институции. Ако това не е така, документите могат да бъдат 

поискани съгласно закона за достъп до информация. В тази връзка препоръчваме да уведомим 

за проекта и неговите цели / дейности ключови институции, включително отговорните 

министерства на образованието и техните териториални органи. Също така е полезно да се 

осъществи контакт с националните, регионалните и местните съюзи или организациите чадър 

на ученическите съвети / парламенти, ако такива съществуват. 

VI. Предмет и целеви респонденти на емпиричното изследване 

Предметът на емпиричното проучване е фокусиран повече върху практическото прилагане на 

ученическото самоуправление на ниво училище (гимназии от целевия регион) - какви са 

специфичните практики, дефицити и нужди. 

Целевите респонденти в проучването могат да бъдат представители на: 

- Училищното управление; 

- Младежки работници (специалисти от училищния персонал, които са пряко отговорни за 

организацията и работата на ученическите съвети / парламенти - например училищни 

психолози, педагози, педагогически съветници, учители и т.н., в зависимост от конкретното 

училище); 

- Ученици - членове на ученически парламенти / съвети; 
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- Ученици – които не членуват в ученически парламенти / съвети; 

- Учители и друг училищен персонал; 

- Родителски настоятелства и родители; 

- Извънучилищни експерти (например от чадърни организации, образователни органи и т.н.). 

 

VII. Методи на проучването 

Това проучване е разделено на две части - теоретичен анализ и емпирично проучване, 

резултатите от които ще бъдат обобщени в окончателните доклади. Целите на това проучване 

осигуряват използване както на количествени, така и на качествени методи. Количествените 

методи са въпросници. Те позволяват да се покрие голяма част от обекта на проучване. 

Качествените методи ще бъдат провеждане на интервюта и фокус групи. Те позволяват 

намесата на изпълнителя и имат емпиричен характер. 

Следните методи за провеждане на проучването в рамките на проекта са: 

• Извършване на теоретичен анализ 

Теоретичният анализ включва работа с уеб базирани източници на информация и 

документален анализ. По време на проучването ще бъде анализирана и реферирана 

информация от официални уебсайтове на национални, регионални и местни институции, 

училища и ученически съвети / парламенти от България и Сърбия, стратегии, планове и 

политики, свързани с младежкото самоуправление. От проучването се очаква да се използват и 

представят също така резултати от национални изследвания по тази тема, ако такива 

съществуват, и наличните най-добри практики. Проектите и други реализирани инициативи на 

различни участници (училища, неправителствени организации и др.), които подпомагат 

развитието на ученическото самоуправление, също са обект на проучването. 

Теоретичният анализ ще бъде реализиран от ръководителя на проучването в сътрудничество с 

експертите от България и Сърбия. 

• Провеждане на фокус групи 

За да се постигнат ефективно целите на проучването, е необходимо да се реализира 

емпирично проучване чрез провеждане на минимум две фокус групи – по една в България и 

една в Сърбия. Целта е да се идентифицират най-добрите практики, дефицити в младежката 

политика и да се оценят нуждите на местно или регионално ниво. Целевите респонденти във 

фокус групите са представители на горепосочените респонденти. Групите могат да бъдат 

смесени или специфични (например една от фокус групите може да бъде само от ученици). В 

тази връзка бяха идентифицирани и предложени съответните теми, които са включени във 

въпросниците за провеждане на фокус групите. Всяка фокус група се състои от 8-10 

респонденти, които трябва да проведат дискусия по темата. Малката група позволява детайлно 

представяне на възгледите на участниците, повече спонтанност и истинност на твърденията. 

Дискусията се води от модератор, който задава въпроси въз основа на специални инструкции и 

сценарий. Всеки участник трябва да има възможност да изрази себе си и всеки да изрази 
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мнение по всички въпроси. За всяка следваща фокус група е допустимо адаптиране на 

сценария и въпросите, които ще бъдат зададени, според отговорите и резултатите от 

предишната фокус група. Въпросникът се състои от най-малко 8 въпроса, като някои от тях 

включват уточняващи въпроси и кратка инструкции за модератора. По-специално 

провеждането на фокус групи включва следните етапи: 

- Идентифициране на участниците - факторът за подбор е свързан с професията / позицията на 

участниците и институцията / организацията, в която работят или принадлежат - осъществява 

се от експерти от България и Сърбия; 

- Изпращане на покани до участниците във фокус групите. По-добре би било да изпратите 

покани на най-малко 20 души за всяка група, за да осигурите участието на минимум 8 души. 

Поканата трябва да съдържа информация за целите на събитието, мястото и часа на 

изпълнение. Допустимо е участниците да бъдат поканени за участие по телефона – 

осъществява се от експерти от България и Сърбия; 

- Провеждане на фокус групи от експертите от България и Сърбия. Желателно е в началото 

експертът да представи проекта и контекста на изследването; 

- Записване и анализ на основните твърдения – реализира се от експертите от България и 

Сърбия; 

- Предоставяне на резултати от анализи / проучвания от фокус групата на ръководителя на 

проучването; 

- Обобщение на резултатите - реализирано с подкрепата на ръководителя на проучването. 

Резултатите от фокус групите ще бъдат използвани като средство за изясняване на настоящата 

ситуация по отношение на ученическото самоуправление в конкретното място. 

• Провеждане на индивидуални интервюта с целеви респонденти 

За разлика от фокус групите, които търсят цялостна картина на конкретното местоположение 

по отношение на младежкото самоуправление в училище, в индивидуалното интервю акцентът 

е върху конкретното училище и индивидуалния опит на респондента. Поради тази причина се 

избират въпроси в зависимост от профила на респондентите - образователни власти, младежки 

работници и младежки лидери. Ако респондентът има проблеми с отговора, интервюиращият 

пристъпва към следващия въпрос. За постигане на желаната ефективност трябва да се проведат 

поне 48 интервюта - 24 в България (мин. 4 на административен район) и 24 в Сърбия (при 

същите условия).  

Целевите респонденти на интервютата трябва да бъдат: 

• Представители на образователните институции - мин. 6 респонденти от страна; 

• Представители на младежки работници в училище - мин. 6 респонденти от страна; 

• Председатели на ученически парламенти - мин. 6 респонденти от страна; 

• Членове на ученически парламенти - мин. 6 респонденти от страна. 
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Резултатите от интервютата ще очертаят реалната практика и конкретни въздействия от 

политиките на училищното ръководство от страна на участниците, особено тези, които са 

главно прилагащи политиките. 

• Провеждане на изследвания чрез въпросници 

Картината на ситуацията няма да е пълна без един от основните обекти на ученическото 

самоуправление - ученическата общност. Тук е важно да се проучат неща като мотивация за 

участие, реалната полза от училищния парламент, неговото въздействие върху училищния 

живот и имиджа му сред младите хора. Въпросникът ще включва както затворени, така и 

отворени въпроси, но по начин, който улеснява попълването. Целевите респонденти могат да 

бъдат достигнати на място (с помощта на хартиено копие на въпросника) или чрез Интернет, 

поради факта, че младите хора предпочитат да използват уеб приложения. Всяка държава или 

експерт има право да избере най-подходящия начин за извършване на това изследване. За 

постигане на желаната ефективност трябва да се приложат поне 90 въпросника - 45 в България 

и 45 в Сърбия. Целевите респонденти трябва да са: 

• Учители – мин.12 респонденти от страна;  

• Ученици, които не са членове на структури за самоуправление – мин. 33 респонденти от 

страна. 

VIII. Целеви общности 

С намерението да бъдем по-представителни, планираме да включим в изследването както 

големи градове (областни центрове), така и по-малки градове в цялата област на проекта. 

България: Видин, Монтана, Враца, Ботевград (Софийска област), Перник и Кюстендил 

Сърбия: Ниш, Бор, Княжевац, Бела Паланка, Прокуплье и Вранье  

IX. График на проучването 

Задача Брой дни Отговорно лице/а Период на 

изпълнение 

(ориентировъчен) 

1. Разработване на 

Методология на проучването 

5 Ръководител на 

проучването 

Не по-късно от 

20.07.2019 

2. Разработване на 

инструментите на 

проучването и инструкции 

3 Ръководител на 

проучването 

Не по-късно от 

31.07.2019 

3. Документално проучване До 10 дни за 

страна 

Експерти 

проучване 

Не по-късно от 

30.09.2019 

 4. Теренно проучване До 12 дни за 

страна 

Експерти 

проучване 

5. Обработка на резултатите и 

подготовка на черновата на 

доклада по страни 

До 4 дни за 

страна 

Експерти 

проучване 

Не по-късно от 

05.10.2019 

6. Методологична подкрепа 2 Ръководител на 01.08 – 05.10.2019 
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на експертите проучването 

7. Краен срок за изготвяне на 

окончателния вариант на 

докладите и приложенията 

 Ръководител на 

проучването 

14.10.2019 

 

X. Структура на докладите 

1. Въведение - контекст на проучването, задачи и др. (изготвено от ръководителя на 

проучването) 

2. Европейска политика относно младежкото лидерство и самоуправление в училище 

(изготвена от ръководителя на проучването) 

3. Национална политика по отношение на младежкото лидерство и самоуправление в училище 

- основни документи 

4. Текуща ситуация на ученическото самоуправление в граничния регион от гледна точка на 

европейските стандарти и индикатори за младежка политика 

• Ангажираност към развитието на младежкото лидерство и самоуправление 

• Законодателство и правила 

• Младежки изследвания 

• Демокрация и участие 

• Ресурси за младежко самоуправление 

• Политика за обучение на младежи 

• Младежки работници 

• Развитие на доброволческата дейност 

• Консултативни функции (достъп до вземане на решения) 

• Разпространяване на добри практики, партньорства и работа в мрежа 

5. Заключения и препоръки (незадължително) - идентифицирани дефицити, нужди и ключови 

въпроси, които могат да бъдат полезни за следващи дейности по проекта. 

7. Приложения: 

- Наредби в областта на самоуправлението на учениците, примери за най-добри практики / 

казуси и др. 
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Приложение 1 

Инструкции за провеждане на интервюта: 

 

Чрез индивидуални интервюта имаме за цел да съберем необходимата информация за целите 

на проучването, която не може да бъде събрана (напр. не е налична) по друг начин, както и да 

проучим индивидуалния опит извън официалните документи относно действителното 

състояние на младежката политика и младежката активност, нужди и най-добри практики. 

Интервютата ще бъдат проведени от изследовател, който ще провежда диалога по 

предварително подготвен сценарий - въпросник. Въпросите са отворени, което дава свобода 

на респондентите. Респондентите трябва да разберат, че проучването е доброволно и 

поверително. Времетраенето не трябва да е повече от 30-40 минути на респондент. 

 

По-специално, интервютата включват следните стъпки: 

o Съставяне на списък на желаещите да участват в интервюта - изпълнено от експертите от 

двете страни; 

o Провеждане на интервюта - осъществявано от експертите по проучването от двете страни; 

o Преписване на всяко интервю, извличане и анализ и синтез на основните твърдения - 

реализирани от експертите от двете страни; 

o Обобщение на резултатите - реализирано от ръководителя на проучването, заедно с 

експертите от двете страни. 

 

Продуктът от проучването ще бъде доклад, който ще обобщи резултатите от документалното 

проучване и теренната работа. 

 

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за 

трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 

2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на сдружение 

Свободен младежки център и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на 

становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. 


