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От съставителите

Този наръчник е продукт на проект „регион на младежкото участие” 
(youthregion.net), осъществен през периода 2019 – 2020 г. от Сдружение 
„Свободен младежки център“ – Видин, в партньорство със Сдружение за 
развитие на децата и младежта „отворен клуб“ – Ниш, Сърбия, и с подкре-
пата на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП Бъл-
гария-Сърбия 2014 – 2020 г. Проектът целеше създаването на модел на 
активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление, обе-
динени в трансгранична мрежа в целия граничен регион на двете страни, 
подобряване на техния капацитет и осигуряването им методически, както 
и с подходящи уеб инструменти, технически възможности и практически 
умения за работа по младежки мрежови инициативи.
Наръчникът е предназначен за младежките работници (вкл. психолози, 
педагогически съветници, учители и др.) и младежките лидери, активни 
в полето на ученическото и младежкото самоуправление, както в це-
левия район на проекта ни, така и извън него. опитали сме се в него 
да балансираме между необходимата теоретична част и практическите 
похвати, с които тази материя да стигне до младите хора по един инте-
ресен и дори забавен начин. Ще бъдем благодарни за всякакви мнения, 
предложения и критики от нашите читатели с оглед бъдещото подобря-
ване както на това методическо пособие, така и на ученическото самоу-
правление въобще като школа за демократично гражданство и младеж-
ки активизъм.

Екип на проект  
„Регион на младежкото участие“
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Всички понятия, които в текста са употребени в мъжки граматически род,  
обхващат лица от мъжки и женски род, за които се отнасят.
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 Увод

 За кого е предназначена тази публикация
Наръчникът за работа на ученическия парламент е предназначен 

за младежки работници (експертите, които подкрепят и супервизират ра-
ботата на ученическите парламенти/съвети1 в училищата – педагогически 
съветници, психолози, учители или други професионалисти) от българо-
сръбския граничен регион, както и за младежките лидери – председатели 
и членове на ученически парламенти от същия регион. разбира се, няма 
ограничение наръчникът да се ползва и на други места, които не попадат 
в обсега на проекта, по който е разработен.

 Цел на наръчника
Целта на тази публикация е да насърчаваме утвърждаването на младеж-
кото участие в представителната демокрация и гражданското общество 
чрез съвместно създаване на ефективен модел на ученически парламент, 
основан на добрите практики от двете страни и чужбина, както и чрез под-
готовката на човешките ресурси, техническата подкрепа и работата в мре-
жа. По-нататък планираме да повишим осведомеността за проблемите и 
потенциала на младите хора чрез реализиране на съвместни инициативи, 
които са заедно замислени, проектирани и изпълнени от ученическите 
парламенти, както и чрез създаването на трансгранична мрежа от учени-
чески парламенти в целия граничен регион.

 Какво съдържа наръчникът
Първата част на публикацията представлява преглед на: ролята и значе-
нието на ученическия парламент; предпоставките за доброто му функ-
циониране, подкрепени от констатациите от проведеното изследване по 
проекта; възможностите за организиране работата на парламента чрез 
годишно планиране и планиране на инициативи и проекти; примери от 
работата на ученическия парламент и др. Втората част на публикацията 
съдържа групово-динамични тренинги (интерактивни семинари) за уче-
ническите парламенти, предназначени да дадат възможност на младеж-
ките работници, имайки предвид знанията и уменията на членовете на 
парламента, да изберат с учениците съдържание, което според тях ще им 

1 от тук нататък структурите за ученическо самоуправление за простота ще на-
ричаме с една дума – парламенти.
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помогне в работата. Третата част съдържа каталог на игри като приложе-
ние към интерактивните семинари. 

 Как може да се използва 
Изданието има многобройни приложения. То може да служи като ресурс 
за повишаване на знанията и уменията на възрастните за участието на 
децата и младите хора; като практическо ръководство за преподаване на 
учениците на знанията и уменията за успешна работа на парламента, като 
важен механизъм за упражняване правата на децата в образователната 
система. Необходимо е да се преточат придобитите знания и умения от 
обучението в практиката на парламентарната работа, защото без прила-
гане и практикуване ученическият парламент не може да изпълни своята 
роля.
Пожелаваме ви приятно четене, учене, реализация на интерактивни-
те семинари с учениците. Надяваме се, че тази публикация ще даде 
поне малък принос за успешната работа на ученическия парламент на 
вашето училище. 

Свободен младежки център – Видин
Сдружение за развитие на децата и младежта – Отворен клуб – Ниш 



9

 Теоретична част

Kакво е ученически парламент  
и неговата важност

Ученическият парламент е законово гарантирана формална институция, 
която предоставя демократичен начин на сдружаване за представляване 
на интересите на всички ученици в училището, както и участието на учени-
ците в процеса на вземане на решения, които пряко ги засягат.
Съществуването на ученическия парламент е важно, защото:

	гарантира реализирането на правата на детето, предимно на група-
та права за участие: свободата на словото, свободата на сдружаване, 
свободата на мисълта, свободата на изразяване на собствено мне-
ние…;

	допринася за подобряване на атмосферата и живота в училище;
	допринася за качествени дейности, които правят живота на учениците 

по-смислен;
	допринася за реализирането на различни права на детето;
	допринася за развитието на по-добри взаимоотношения и укрепване 

на партньорствата с учители, директори, друг персонал и органи на 
училището;

	допринася за придобиването на демократични знания и ценности 
чрез приемане на многообразието;

	утвърждават се постиженията на отделните хора и колективи в раз-
лични области, а не само училищните постижения;

	улеснява сътрудничеството, зачитането на различни аргументи и по-
зиции;

	улеснява развитието на демократична култура, на по-добрата комуни-
кация и насърчава общото вземане на решения, приемливо за всички 
страни;

	допринася за по-добро информиране на учениците;
	в училище се развива демократична атмосфера, увеличава се удо-

волствието от работата и удовлетвореността от живота в него.
Учениците имат полза от участие в работата на ученическия парламент:

	Учениците разбират най-добре своите нужди и проблемите на своите 
връстници и ще планират дейността така, че да помогнат за смекчава-
не на проблемите и за задоволяване на нуждите;

	Те могат да инициират и осъществяват проекти в сътрудничество с 
училищните власти;

	Повдигат се въпроси в местната общност, важни за учениците, в съ-
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трудничество с другите ученически парламенти;
	Подобрява се връзката и сътрудничеството между ученици и учители, 

с училищните органи;
	осигурява се възможност за участие на всички ученици без дискрими-

нация въз основа на раса, религия, националност, социално положе-
ние, пол, увреждане в развитието и др.;

	По-лесно се чува мнението на всички групи в училището, независимо 
дали са малцинствени, мигранти, лица, нуждаещи се от допълнителна 
подкрепа, и т.н. конкретните нужди на различните групи ученици ста-
ват видими;

	опитът от участието развива у учениците високо ниво на самочувствие 
и увереност, отговорност, толерантност, уважение към другите;

	Укрепва се желанието да се приема мнението на другите, научава се 
да се действа в дух на уважение и сътрудничество;

	отговорността за изпълнението на решенията се приема по-лесно, 
тъй като те разбират причините за вземане на решението и последи-
ците от неговото изпълнение;

	Слушайки различни мнения на другите, се надхвърля познавателният 
и емоционален егоцентризъм, научава се да се възприема случващо-
то се от позицията на другите;

	развива се чувството за социална справедливост;
	Насърчаването на учениците да мислят творчески и критично развива 

техния интелект, което им позволява да разбират по-добре и да дейст-
ват за промяна на ситуацията наоколо;

	Учат се да уважават авторитети, но също така да осъзнават, че имат 
право да преразглеждат и критикуват някои аспекти на техните дейст-
вия и да търсят промяна;

	Научават се да поемат отговорност и да участват активно в упражня-
ването на правата, гарантирани от международни и национални доку-
менти.

Ученическият парламент е важен не само за учениците, но и за учителите, 
родителите, както и за местната общност. 

С работата си ученическият парламент подготвя и осигурява 
обучение на учениците за по-нататъшно интегриране в образова-
нието и социалната система като цяло, като насърчава тяхната 
независимост, креативност, предприемачески умения, развивайки 
тяхната хуманна страна (от изследване).2

Силният ученически парламент е важен за учителите. Те по-добре се за-
познават с желанията и нуждите на своите ученици, губят по-малко вре-

2 Изследване: „Посвећеност и подршка развоју омладинског лидерства и 
самоуправе”, 2019.
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ме, въвеждайки ред и дисциплина в ежедневната си работа. Учителите 
имат чувство за облекчение от намаляването на отговорността при взема-
нето на решения и от риска да сгрешат, като например решенията им да 
не са в най-добрия интерес на учениците. разбира се, те също ще бъдат и 
по-доволни от живота и работата си в училище.
Родителите имат много по-добра комуникация с децата си, които стават 
по-отговорни и осъзнават своите възможности. Постига се по-добро съ-
трудничество между родители, ученици и училище и се намалява броят 
на конфликтите, произтичащи от недоволството от училищния живот. Уче-
ниците имат възможност да прилагат уменията, научени в ученическия 
парламент (приемане на различни мнения, толерантност, възможност за 
аргументативно обсъждане и др.) в семейството.
Местната общност също има ползи от съществуването и доброто функ-
циониране на ученическия парламент. Дейностите и инициативите, ор-
ганизирани от ученическия парламент, правят живота в местната общ-
ност по-смислен. работейки с ученическите парламенти, местната общ-
ност става по-наясно с проблемите и нуждите на децата и младите хора 
и може по-лесно да разпределя ресурси според констатираните нужди. 
чрез сдружаване ученическите парламенти могат да облекчат проблеми-
те и да упражнят правата на своите връстници, които не са свързани само 
с едно училище, а са общи за цялата общност.

Парламентите не са нещо, което възрастните дават на младите хора, 
нещо, което учениците заслужават и трябва да бъдат възнаградени, а 
представляват основно право на младите хора активно да участват в 
създаването на собствено пространство и разработването на подкрепя-
ща среда чрез самоорганизация и асоцииране.

Обосноваване на ученическото самоуправление в 
Конвенцията за правата на детето

конвенцията за правата на детето е основен международен документ, 
на който се основава работата на ученическия парламент. Това е най-ва-
жният документ, който се занимава с правата на децата. за първи път в 
историята той отделя децата като специална категория, на която са гаран-
тирани определени права. конвенцията за правата на детето е приета от 
общото събрание на ооН през 1989 г.
Почти всички държави по света са се ангажирали, поемайки международ-
ната отговорност, да упражняват правата, гарантирани от този документ, 
което означава, че са се задължили да предприемат всички необходими 
законодателни, административни и други мерки за упражняване на при-
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знатите от конвенцията права, както и с разпоредбите на конвенцията да 
запознаят както възрастните, така и децата.
Създаването, работата и функционирането на ученическия парламент се 
основава на конвенцията за правата на детето по три начина:
1.  Групата права за участие на децата прави възможно създаването на 

ученически парламенти;
2.  организацията на работата на ученическия парламент се основава на 

четири принципа на конвенцията за правата на детето;
3.  Съдържанието на работата на ученическия парламент се отнася до те-

мите за правата на детето, тоест чрез своето действие ученическият 
парламент допринася за смекчаване/предотвратяване на нарушава-
нето на правата и допринася за реализирането им.

разпоредбите на конвенцията за правата на детето, даващи възможност 
на учениците да създават ученически парламенти, включват: член 15 – 
право на свобода на сдружаване и на мирни събрания; член 12 – правото 
на детето свободно да изразява мнение във всички ситуации, пряко зася-
гащи го; член 13 – свобода на изразяване; член 14 – свобода на мисълта, 
съвестта, религията; член 17 – право на информация.
Въпреки че няма право, което е по-важно от другите, четири права на кон-
венцията за правата на детето са издигнати на по-високо ниво, защото 
без упражняването им друго право по този документ не може да бъде 
реализирано. Тези права се наричат принципи и функционирането на уче-
ническия парламент се основава на тях: Право на живот, оцеляване и раз-
витие (член 6): всяко дете има неотменимо право на живот, а държавата 
има задължение да гарантира неговото оцеляване и развитие; Право на 
недискриминация (член 2): всички права се прилагат за всички деца без 
дискриминация (независимо от раса, цвят, пол, език, религия, политиче-
ско или друго убеждение, национален, етнически или социален произ-
ход, собственост, увреждане, раждане или други статути на детето, него-
вия родител или законен настойник); Право на най-добър интерес (член 
3): всички действия, свързани с детето, се предприемат в съответствие с 
неговите най-добри интереси; Право на участие (член 12): детето има пра-
во свободно да изразява собственото си мнение и правото да се вземе 
предвид неговото мнение по всички въпроси и действия, които го засягат.
Уважаването на основните принципи на конвенцията означава, че всич-
ко, което ученическият парламент прави (независимо дали става дума за 
начина на вземане на решения вътре в парламента, за решенията, които 
взема, или за темите, които избира за дейности), трябва да бъде недис-
криминационно, да уважава участието на детето, да уважава интересите 
на детето и да не застрашава ничие здраве, сигурност или живот.
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Съдържанието и темите на работата на ученическия парламент касаят 
правата на детето, тоест работата на парламента упражнява някое право, 
например: правото на защита на децата от насилие и дискриминация; или 
упражняването на правото на детето на игра, спорт и културни дейности; 
или упражняване на правото на здраве на детето; или правото на качест-
вено образование за деца, нуждаещи се от допълнителна образователна 
подкрепа, или на деца с мигрантски статус, както и всички други права на 
конвенцията.

Какво друго е важно да знаете за правата на детето

	Държавата, институциите, както и професионалистите, които работят 
с деца, родители и самите деца са отговорни за реализирането на пра-
вата на детето.

	Правата не са нещо, което се дава на децата от възрастните, което 
децата трябва да заслужат, те се придобиват от деца по рождение и 
никой не може да ги лиши, дори в ситуация, в която няма акт за при-
знаване на някое право или когато някое право е нарушено.

	Не е достатъчно просто да знаем какви са правата на детето, но и да 
знаем как да ги упражняваме. Добър начин за разбиране и упраж-
няване на нашите и чуждите права е придобиването на практически 
опит в училище и в ученическия парламент.

Какво трябва да има предвид ученическият парламент, за да се 
избегне дискриминация? 

	момичетата и момчетата в ръководството на парламента трябва да 
бъдат пропорционално представени спрямо общия брой ученици в 
училището.

	В дейностите трябва да участват и ученици от етнически малцинства, 
ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, и ученици с други 
лични качества.

	При планирането парламентът трябва да оценява как определени 
действия ще се отразят на момичетата, момчетата, учениците от раз-
лични етноси, с увреждания... и да осигури дейности, които подобря-
ват тяхното положение.

	При планирането парламентът взема предвид видимостта и участието 
на различни етнически, религиозни и други малцинства в училището. 
Те трябва да участват активно както в планирането, така и в изпълне-
нието на дейността.

	членовете на парламента трябва да използват несексистки език, кое-
то ще направи видими двата пола, ненараняваща и неетикетираща 
терминология по отношение на учениците, които се нуждаят от до-
пълнителна подкрепа, и тези с други различни лични характеристики.
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	Председателите и заместниците им както на парламента като цяло, 
така и на отделните комисии в него е желателно да са от различен пол.

	критериите за избор на ученици за парламента не трябват да съдър-
жат дискриминационни условия.

Граждански и политически права в ученическия 
парламент

Принципът на конвенцията за правата на детето относно правото на зачи-
тане на мнението на детето е дефиниран в отделен член (член 12), който 
гласи, че детето има право да изразява свободно своето мнение и правото 
неговото мнение да се взема предвид по всички въпроси и процедури, 
които пряко го засягат. Същността на правото на участие означава, че дете-
то е способно да изрази мнението си според възрастта и развитието си; че 
трябва да изразява мнение по всички въпроси, пряко касаещи го (което е 
много по-широко от избора на забавление или подреждане на хигиената 
в училището); детето трябва свободно да изразява мнението си; неговото 
мнение е обвързано със задължение (това не означава, че автоматично се 
отговаря на всички желания на децата, а означава, че мнението на децата 
се взема предвид като уместно при вземане на решения и че възрастните 
са длъжни да предоставят на детето обяснения); на мнението се обръща 
внимание съобразно възрастта и зрелостта на детето.
Участието насърчава и настоява за „видимост“ на децата при упражнява-
не на техните права и изисква възрастните да говорят в сътрудничество с 
децата, а не от тяхно име. Участието не означава предоставяне на пълна 
самостоятелност на децата при вземане на всякакви решения, незави-
симо от последиците от тези решения, а означава зачитане на мнението 
на децата и разбиране, че детето е в състояние да изрази своето мнение 
според възрастта и развитието си. Участието означава, че децата са ин-
формирани; консултирани/питани за мнението им и децата участват в 
процеса на вземане на решения (самостоятелно или в сътрудничество с 
възрастни).
В допълнение към член 12 от конвенцията активното участие на децата в 
живота на училището и в работата на ученическия парламент се основа-
ва на група права за участие, които са обхванати от следните членове на 
конвенцията:
	Право на свобода на изразяване, член 13: Детето има право свобод-

но да изразява своите възгледи, да търси, получава, съобщава инфор-
мация и идеи от всякакъв вид и по различни начини ...

	Право на свобода на мисълта, съвестта и религията, член 14: Дър-
жавата зачита правото на детето на свобода на мисълта, съвестта и 
религията... Училището трябва да осигури възможността за участие на 
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децата в ученическия парламент така, че те да имат възможност сво-
бодно да изразят своето мнение за различните аспекти на училищния 
живот. В същото време всички възрастни и деца трябва да се грижат 
свободата на изразяване да не застрашава другите, да не ги уврежда 
или дискриминира.

	Право на сдружаване и мирни събрания, член 15: Децата имат сво-
бода на сдружаване и мирни събрания, с ограничения опазването на 
общественото здраве, морала и правата на другите и да не води до 
нарушаване на закона и/или застрашава правата на другите. Възраст-
ните, включително образователните работници имат задължението 
да информират децата какво са нарушения на закона и застрашаване 
правата и свободите на другите и да ги подкрепят в намерения, кои-
то няма да доведат до нежелани последици. Най-известната форма 
на сдружаване на децата и тяхното участие в процеса на вземане на 
решения по важни аспекти от училищния живот е чрез механизма на 
ученическия парламент. освен това училището трябва да позволява 
свобода на събранията на други основания, напр. секции, спортни от-
бори, клубове и т.н., както и във всички ситуации, в които децата искат 
да изразят мнението си.

	Право на неприкосновеност на личния живот, член 16: Детето има 
право на защита на неприкосновеността на личния си живот, дома, се-
мейството, личната кореспонденция, защитата на честта и репутация-
та, нарушаването на физическата и психическата цялост и работата на 
ученическия парламент не трябва да застрашава това.

	Право на информиране, член 17: Децата имат право на достъп до 
информация и материали от различни източници. Държавата трябва 
да насърчава средствата за масово осведомяване да разпространяват 
информация от полза за детето, да предприемат мерки за защитата 
му от вредна информация и съдържание. Информирането на детето 
е първото ниво на участие, тъй като е необходимо условие за форми-
ране на (информирано) становище по всички въпроси, пряко касаещи 
го. Информираността е ключовата разлика между реалното участие на 
деца и имитацията на участие, т.е. онези ситуации, при които децата 
се използват като декорация или са манипулирани. за да може детето 
да участва в различни области на училищния живот и да взема (ин-
формирани) решения, то трябва да бъде адекватно информирано. В 
това отношение задължение на училището е да му предостави достъп 
до подходяща информация, отнасяща се до областите, които пряко 
и косвено го засягат. Участието във вземането на решения на децата 
в парламента се основава на навременно и подходящо информира-
не на учениците от учителите, училищна администрация, директори 
и др. Самият ученически парламент има задължение да информира 
другите ученици, защото те също имат това право.
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	Образование, което ще утвърждава ценността на правата на човека 
и демокрацията, член 29: образованието ще има за цел да развие ли-
чността, талантите, умствените и физическите способности на детето 
до най-пълния им потенциал. образованието ще подготви детето за 
активен живот в свободно общество... Включването на децата в рабо-
тата на парламента и участието в дейностите, които организира, до-
принася за по-доброто постигане на образователните цели, заложени 
в конвенцията, които са в съзвучие с образователните цели в България 
и Сърбия.

Законови основи на ученическото самоуправление 
в България

като държава – страна по конвенцията за правата на детето, България е 
потвърдила своя ангажимент за подкрепа на детското участие и за насър-
чаване на прилагането на практически механизми за пълноценно учас-
тие на децата на всички равнища на вземане на решение. Това става чрез 
закона за закрила на детето, закона за предучилищното и училищното 
образование, Националната стратегия за детето 2008–2018 г., Хартата за 
детско участие и др. Достъпът на младите хора до процесите на взимане 
на решения също е обект на национални политически документи като за-
кона за младежта, Националната стратегия за младежта (2010-2020) и др. 
Ще разгледаме накратко някои от по-важните по-долу.
Законът за закрила на детето е приет през 2000 г. и урежда правата, прин-
ципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общини-
те и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закри-
ла на детето, както и участието на юридически лица и физически лица в 
такива дейности. Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице 
до навършването на 18 години. Според чл. 12 всяко дете има право сво-
бодно да изразява мнение по всички въпроси от негов интерес. 
Сред оперативните цели на Националната стратегия за детето (2008-2018) 
спада насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на 
политики, свързани с техните права и отговорности. Документът утвърж-
дава правото на всяко дете да изразява възгледите си свободно по всички 
въпроси, които го засягат, като на тези възгледи се отдава дължимото зна-
чение при вземането на всички решения, които го засягат. Участието на 
децата, съгласно Стратегията, включва както осигуряване правото на дете-
то на формиране и изразяване на мнение, така и създаване на механизъм 
за участието и влиянието на децата върху разработването на политики. 
Една от основните цели на българското образование, според новия Закон 
за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г., е 
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придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципи-
те на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, 
на активното и отговорното гражданско участие. В закона има няколко 
текста, които кореспондират конкретно с темата за младежко лидерство 
и ученическо самоуправление. На първо място това е член чл. 171, ал. 2, 
според който учениците участват в училищния живот и в организацион-
ното развитие на училището чрез различни форми на ученическо само-
управление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на 
училището по предложение на учениците. В член 181 на закона е посочен 
ангажиментът училището да развива интересите на учениците, включи-
телно за да придобиват умения за лидерство. 
В съответствие със закона министърът на образованието и науката издаде 
Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното 
и интеркултурното образование, която регламентира държавния образо-
вателен стандарт в тази област. Според Наредбата гражданското образо-
вание е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански 
добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 
общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готов-
ност за отговорно гражданско поведение. Една от конкретните му цели е 
да „създава позитивна образователна среда за диалог между представи-
телите на различните културни общности в зависимост от тяхната възраст 
и компетентности, включително и чрез формите на ученическото участие 
и самоуправление“.
В училище гражданското образование се осъществява в процеса на при-
добиването на всички видове училищна подготовка, както и в часа на кла-
са, включително и чрез ученическото самоуправление и в заниманията по 
интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден. В часа на 
класа трябва да се предвидят дейности за последователно развитие на 
класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, 
клас и училище.
образователният стандарт включва и Рамкови изисквания за създаване 
и функциониране на ученически съвети, в които конкретно са описани 
правото на участие, начинът на избиране на членове и на председател, 
числеността, мандатът, честотата на заседанията, функциите и кой под-
помага различните структури на ученическо самоуправление, фунциони-
ращи на ниво паралелка, клас, училище и на национално ниво. На ниво 
училище структурата е наречена „ученически съвет“ и включва предста-
вители на паралелките, избрани от тях. В правомощията на ученическия 
съвет спадат функции, като: Утвърждава формите и правилата на учени-
ческо самоуправление в училището; Прави предложения пред директора 
и педагогическия съвет относно начините на упражняване на правата на 
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учениците; мотивира учениците да участват активно в процеса на взема-
не на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност; Участ-
ва в изработването на правилника на училището.
Законът за младежта, обнародван на 20.04.2012 г., определя основните 
принципи, управлението и финансирането на дейностите, осъществявани 
в изпълнение на държавната политика за младежта. основните принципи 
на тази политика, според документа, включват и такива, имащи отноше-
ние както към въвличането на всички заинтересовани страни, в това число 
образователните институции и интеграция на политиките за децата и мла-
дежта, така и утвърждаване на правото на сдружаване на младежите, сво-
бодата на младежките инициативи и самоуправлението. като цяло зако-
нът е ориентиран повече към младежки дейности извън училище, във фи-
лософията му личи, че тези дейности допълват и надграждат направеното 
в рамките на образователната система, в това число и по отношение на 
самоорганизирането на младите хора, развитието на доброволчеството, 
участието в процеса на вземане на решения и т.н. Интересно е да споме-
нем, че законът за пръв път определя длъжността „младежки работник“ 
като пълнолетно лице, което е преминало специално обучение за работа 
с младежи и/или е придобило професионален опит за работа с младежи 
и изпълнение на младежки дейности.
Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) е ориентирана към 
изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива мла-
дежка политика в България, основана на многосекторния подход, между-
секторното сътрудничество и съвместното управление с младите хора на 
национално, регионално, областно, общинско ниво. Стратегията e ориен-
тирана към младите хора на възраст от 15 до 29 години, съобразно меж-
дународните и европейските стандарти за работа с младежта.
Сред оперативните цели и задачи за повишаване на гражданската актив-
ност на младите хора, очертани в Стратегията, са такива като: Насърча-
ване на самоорганизирането на младите хора; обучение на младежки 
лидери; Насърчаване на създаването и развитието на младежко предста-
вителство. очакван резултат от предвидените мерки е активизиране на 
участието на младите хора при решаване на младежките проблеми. 
Документът констатира недостатъчна интеграция между детската и мла-
дежката политика, както и признава ролята на младежките работници 
като най-ценен ресурс за оказване на специална подкрепа за личностно-
то, общественото и икономическото развитие и овластяването на младите 
хора за пълноценно участие в обществото, съобразено с особеностите на 
младежката възраст. Сред местата за осъществяване на младежка работа, 
наред с младежките центрове и организации, са посочени и училищата.
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На училищно ниво документите, които имат отношение към темата мла-
дежко лидерство и ученическо самоуправление, са освен учебния план 
на училището, също така и правилникът му, както и правилникът на самия 
орган на ученическо самоуправление (съвет или парламент). 

Законови основи на ученическото самоуправление 
в Сърбия

основният закон, който дефинира и определя компетенциите на учениче-
ския парламент, е законът за основите на системата на образованието и 
възпитанието, „официален вестник на рС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. за-
кони и 10/2019. член 88 определя: че ученическият парламент се органи-
зира в последните два класа на основното училище и в средното училище; 
компетенциите и обхвата на работата на ученическия парламент; че пар-
ламентът се състои от двама представители от всяка паралелка от седми и 
осми клас в основното училище, съответно както и от всяка гимназиална 
паралелка, а в училището по изкуства – по трима от всяка паралелка, съ-
ответно година; че членовете на парламента се избират от учениците на 
паралелковата общност всяка учебна година; че членовете на парламента 
избират председател; че парламентът избира двама представители уче-
ници, които участват в работата на Училищния съвет, в съответствие с член 
119 от същия закон; че ученическият парламент има процедурен правил-
ник; че работната програма на парламента е неразделна част от годишния 
работен план на училището; че училищните парламенти на училищата мо-
гат да се присъединят към общността на ученическите парламенти, както 
и да си сътрудничат със сдружения и организации, които се занимават със 
защитата и утвърждаването на правата на учениците.

Ученическите парламенти могат да работят в мрежа, но зако-
нът дава това като възможност, а не като задължение. Мре-
жата понякога се осъществява на общинско ниво и най-често се 
свързва с организиране на благотворителни инициативи. Липсата 
на механизми за обмен на опит и добри практики между парла-
ментите, както и с НПО, се определя като основен проблем.  
(от изследването)

В допълнение към този конкретен член относно работата и дейностите 
на ученическия парламент е важно да се подчертае, че ангажирането на 
децата чрез ученическия парламент допринася за постигането на образо-
вателни цели, което е важно учителите да осъзнаят. член 8 от закона оп-
ределя следните цели на образованието и възпитанието, които се пости-
гат чрез работа на парламента: осигуряване на благоприятна и безопасна 
среда за цялостно развитие на детето, учениците и възрастните, развива-
не на ненасилствено поведение и установяване на нулева толерантност 
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към насилието; развиване на компетенции за ориентиране и активно 
участие в променящото се днешно общество; развиване на чувство за со-
лидарност, разбирателство и конструктивно сътрудничество с другите и 
поддържане на приятелството; развиване на компетенции за разбиране и 
зачитане на правата на детето, правата на човека, гражданските свободи 
и способността да живеят в демократично и справедливо общество; раз-
витие и зачитане на расово, национално, културно, езиково, религиозно, 
полово, родово и възрастово равенство, толерантност и зачитане на мно-
гообразието и др.
осигурява се резултатът от образованието и възпитанието на ученика: 
участва ефективно и конструктивно във всички форми на работа и социа-
лен живот, зачита правата и свободите на човека; придобива ключови 
компетенции за учене през целия живот, социални и граждански компе-
тенции, като способността за ефективно и конструктивно участие в соци-
алния и професионалния живот и да се ангажират в активно и демокра-
тично участие...
член 79 от образователния закон се отнася пряко за правата на детето и 
учениците и се позовава на ратифицирани международни договори, ка-
квато е конвенцията за правата на детето. Ученическият парламент е при-
знат в закона, но правомощията на неговата работа биха могли да бъдат 
по-добре и по-широко дефинирани.
В контекста на участието на учениците и работата на ученическия парла-
мент е важно да се знае, че член 79 предвижда, освен другото, служите-
лите на институцията да гарантират упражняването на правата на детето и 
ученика, и по-специално правото на: навременна и пълна информация по 
въпроси, които имат значение за образованието и възпитанието; инфор-
мация за права и задължения; участие в работата на училищните органи; 
свобода за сдружаване в различни групи, клубове и организиране на уче-
нически парламент; защита срещу дискриминация, насилие, злоупотреба 
и пренебрегване и др.

Начало на ученическия парламентаризъм
 Как и кога започна всичко в България
С настъпването на обществено-икономическите и политическите проме-
ни след 1989 г. в България съществувалите дотогава детска (7 – 9 г.), дет-
ско-юношеска (9 – 14 г.) и младежка (14 – 30 г.) организации прекратяват 
своята дейност. отнетото поле за инициатива и отговорност на децата и 
учениците в училище е съпътствано със загубата на цял инструментариум 
от модели за организационна работа, педагогически техники и методики 
за съпътстваща подкрепа на самоинициативата и самоуправлението им. 
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Идеята за ученическото самоуправление в съвременния му смисъл се поя-
вява в България в средата на 90-те години на ХХ в. Първия ученически пар-
ламент в страната създават учениците от Икономическия техникум „Проф. 
д-р Димитър Табаков“ в Сливен. Те представят идеята си пред фондация 
Център „отворено образование“, който се захваща с мултиплицирането ѝ 
в други училища на страната. През април 1995 г. на връх околчица е ор-
ганзиран национален форум с участието на ученици и учители от цялата 
страна. Така идеята се разпространява в Смолян, разград, Плевен, Стара 
загора... отново Сливен е седалището на първата Национална ученическа 
организация, която не успява да развие дейността си в национален мащаб 
и остава да работи на местно ниво.
от учебната 1997/98 г. министерството на образованието и науката поста-
вя изискване за създаване на ученически организации във всяко учили-
ще. През септември същата година в ковачевци е проведена Национална 
среща по ученическо самоуправление, в която участват 280 ученици, учи-
тели и представители на моН. Тя дава тласък за създаване на училищни 
ученически съвети в много градове на страната, а във Видин3, Габрово, 
Пазарджик, Свищов, София, русе и ямбол се създават градски ученически 
съвети или парламенти.
През 1998 г. Център „отворено образование“ печели подкрепа от Демо-
кратичната комисия към Посолството на СаЩ в България за проекта „Ук-
репване и развитие на ученическото самоуправление“. Благодарение на 
този проект в София е проведена Национална конференция по ученическо 
самоуправление – 10-12.12.1998 г. Представители на градски ученически 
организации от 16 града учредяват Национална асоциация по ученическо 
самоуправление със седалище в София. Издаден е сборник „Ученическо 
самоуправление“ (1999).
Няма данни какво се е случило с Националната асоциация по ученическо 
самоуправление. През 1998 г. е създадена асоциация „Български детски 
и младежки парламент“, която работи с представители в цялата страна. 
В началото на 2013 г. в резултат от съществуващите проблеми в системата 
на училищното образование, както и поради наличната обществена енер-
гия за включване на младите хора на България във взимането на упра-
вленски решения, бе създадена национална представителна ученическа 
структура под наименованието Съюз на учениците в България (СУБ). Съ-
юзът прие декларация в подкрепа на принципни положения в училищ-
ното образование, стратегически цели и седем първи инициативи, които 
да извърши. През м. февруари 2017 г. СУБ организира във Варна Трета 
национална среща на ученическите съвети и парламенти. СУБ има статута 

3 Градският младежки съвет във Видин е създаден от Свободен младежки център.
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на кандидатстваща организация в организационното бюро на европей-
ските ученически съюзи (The Organising Bureau of European School Student 
Unions – OBESSU). Повече за СУБ може да се намери в сайта на организа-
цията: http://nusbg.weebly.com/
На фона на разностранния световен опит България има с какво да се пох-
вали като добри практики в сферата на ученическото самоуправление. В 
много училища в страната има създадени ученически парламенти като 
устойчива в годините форма на ученическото самоуправление. Същест-
вуват и градски и общински ученически парламенти, а най-достойните 
представители на учениците от цялата страна достигат до националното 
ниво – Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.

 Как и кога започна всичко в Сърбия
Един от първите ученически парламенти в Сърбия започна работа в Ужице 
в Ужичката гимназия през 2001 г. Първоначално това беше Гимназиленд 
– еднодневно събитие, проектирано от ученици. В двора на училището 
се организират различни занимания: публични дебати, весели състезания 
на преподаватели и ученици – „игри без граници“, концерт на гимнази-
алната група, рисуване на графити на стената на спортната зала, финален 
баскетболен мач. В неформален разговор на младежите се появи идеята 
малките групи, които са организирали дейностите, да се обединят и след 
това да подготвят следващите действия, представяйки Гимназиленд като 
„държава“.
от началото на учебната година „работна група“ от младежите, които са 
имали значителни знания и опит в младежкия активизъм, планират струк-
турата на своята организация, давайки й името „парламент“. защото, ако 
ние сме „държава“, наречена Гимназиленд, а учениците са гимназоиди, 
тогава организацията, която управлява тази държава, ще се нарича парла-
мент и ще организира живота в училище, следвайки нашите нужди! Скоро 
пишат устав, избират герб, събират идеи по паралелки... Всяка паралелка 
има двама депутати, парламентът има свой председател от четвърти курс 
и заместник-председатели от първите три курса. 
за да се групират сходни дейности, се формират „министерства“ със спе-
циални имена: министерство на външните работи – за всички срещи, пъ-
тувания, контакти с други институции и организации; министерство на 
вътрешните работи – за контакти с преподавателите; министерство на 
финансите – за осигуряване на дарения; министерство на културата; ми-
нистерство на спорта; министерство на информацията – да информира 
обществеността за училищните събития и др. от всяко от тези министер-
ства по един представител – министър, влиза в правителството. за коор-
диниране на действията се избира и министър-председател.
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Тогавашният министър-председател на страната и министърът на образо-
ванието посетиха ученическия парламент, като присъстваха на тържест-
вената му сесия, след което той бе посетен и от тогавашния председател 
на Федералното събрание на СрЮ, който искаше да се срещне с „колеги 
парламентаристи“. официално заседание на парламента на гимназията 
се проведе и в залата на Федералното събрание в Белград, на което при-
състваха няколко министри от тогавашното правителство.
Учениците от други училища искаха да имат свои парламенти, да ги създа-
дат и да работят активно. Това проправи пътя към ученическия парламен-
таризъм в Сърбия и на примера на добрите практики през 2003 г. учени-
ческият парламент като форма на организация на учениците се превърна 
в законова разпоредба.

Изследване „Ангажираност и подкрепа за 
развитието на младежкото лидерство и 
самоуправление” – възприемане на ученическия 
парламент от страна на учители и ученици

Изследването беше проведено от Свободен младежки център от Видин, 
България, и Сдружението за развитие на деца и младежи - отворен клуб 
от Ниш, Сърбия. През есента на 2019 г. бе направено онлайн проучване, 
проведоха се фокус групи с ученици и интервюта с учители и директори на 
средни училища от България и Сърбия. Изследването целеше да се иден-
тифицират специфичните практики, недостатъците в работата и нуждите 
на ученическите парламенти от двете страни, като въз основа на това, 
между останалото, да се програмират темите и съдържание на този на-
ръчник.
Проучването сочи значителни сходства между работата на ученическите 
парламенти в България и Сърбия.
Учителите от извадката от България са съгласни, че парламентът е необ-
ходим за правилното функциониране на училищната система (83%), а че 
е важно да има силен и функционален парламент в училище споделят 
86% от учениците. Повечето ученици (58%) оценяват, че парламентът има 
подкрепата на учителите в училище, един от всеки трима счита, че това е 
недостатъчно или че не знае нищо за него. Подобно оценяват подкрепата 
повечето ученици (60%).
Голям брой учители (92%) смятат, че парламентът има подкрепа от учи-
лищното ръководство, но малко по-малко подкрепа от страна на учите-
лите (67%). Учителите оценяват подкрепата си за парламента по-високо, 
отколкото учениците смятат. Също така учителите оценяват по-добре под-
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крепата на учениците за парламента, отколкото самите ученици (75%).
около половината от учениците са били питани поне веднъж за тяхното 
мнение за това как работи парламентът, четвърт – редовно. Има голяма 
разлика във възприемането на демократичния избор на представители на 
училището между ученици и учители. Само една трета от учениците счи-
тат, че изборът на членове на ученическия парламент в тяхното училище 
е до голяма степен демократичен, докато така мислят 83% от учителите.
Повечето ученици (51%) смятат, че всеки, без ограничения и независимо 
от пол, успех в училище, произход, увреждане и т.н., може да избира и да 
бъде избиран за член на ученическия парламент. Същото твърдят далеч 
по-голям брой учители (83%). Има значителен брой ученици, които смя-
тат, че има някои ограничения при избора на членове на парламента.
Що се отнася до доброволческата практика, учителите заявяват, че уче-
ническият парламент успява да включи повечето ученици в някакъв вид 
доброволческа работа чрез своите инициативи (83%).
Учениците считат, че ученическият парламент влияе върху решенията на 
училищното ръководство, но това влияние е в малка степан (69%). около 
половината от учителите (54%) вярват, че парламентът определено и глав-
но успява да повлияе на решенията на училищното ръководство.
Проучванията в Сърбия показват, че учителите и учениците в извадката 
са съгласни, че е необходимо да има ученически парламент, за да може 
училищната система да функционира правилно (91%). Подкрепата от 
учители и ученици е високо оценена. Повечето ученици (53%) смятат, че 
парламентът има пълната подкрепа на учителите, а 33% са на мнение, че 
повечето преподаватели го подкрепят. Те оценяват, че подкрепата за пар-
ламента е по-голяма от страна на учениците (84%).
когато става въпрос за подкрепата, която училището предоставя на учени-
ческия парламент, 86% от учителите смятат, че училищното ръководство 
до голяма степен подкрепя парламента, докато те са по-критични към 
подкрепата на учителите към парламента: всеки трети учител счита, че 
тази подкрепа е недостатъчна или е незабележима. Също така 30% от учи-
телите от извадката смятат, че ученическият парламент няма достатъчно 
подкрепа от страна на учениците или тази подкрепа е незабележима.
около половината от учениците (48%) в проучването казват, че поне вед-
нъж са били попитани за тяхното мнение относно функционирането на 
ученическия парламент, а що се отнася за спазване на демократичните 
процедури при избора на членове за парламента, малко повече от поло-
вината от анкетираните (53%) казват, че те се спазват, докато 47% смятат, 
че не се спазват или поне невинаги. Учителите от извадката в значител-
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но по-висок процент (79%) от учениците считат, че изборът на ученици за 
парламента е демократичен.
Повечето ученици (73%) считат, че всеки, без ограничения и независимо 
от пол, успех в училище, произход, увреждане и т.н., може да избира и 
да бъде избиран за член на ученическия парламент. С това са съгласни и 
повечето учители (71%).
когато става въпрос за доброволческата практика, анкетираните заявяват, 
че ученическият парламент успява да включи повечето от учениците в ня-
какъв вид доброволческа работа, главно градски тържества, хуманитарни 
акции, почистване на градски зони и др. Повечето от анкетираните считат, 
че доброволческата работа е на завидно ниво при учениците. Учителите 
обаче имат малко по-различно мнение, 57% от тях считат, че ученическият 
парламент недостатъчно или че не са забелязали той да е в състояние да 
обезпечи доброволчеството в училище чрез своите инициативи.
когато става въпрос за оценка на въздействието на ученическия парла-
мент върху решенията на училищното управление, това въздействие се 
възприема по-добре от учениците, отколкото от учителите. Половината от 
учениците считат, че то е голямо, 13% – че няма такова, а всеки трети от 
тях го определя като слабо. Учителите считат (64%), че парламентът обик-
новено успява да повлияе на решенията на училищното ръководство, до-
като 36% са на мнение, че парламентът не влияе или не помнят подобен 
случай.

С информация в резултат от работата на фокус групите са илю-
стрирани някои теми в този наръчник.

 Препоръки 
Въпреки че от резултатите от проучването констатираме, че учениците и 
учителите от извадката оценяват, че съществува подкрепа за парламента 
както от страна на учителите, така и от учениците и също, че той има въз-
действие върху училищното управление, резултатите показват също, че 
има недостатъци в някои аспекти от работата на праламента и че трябва 
да се работи за отстраняването или смекчаването им. като цяло резулта-
тите от изследванията показват, че:
	необходимо е определяне в статута на парламента на процедурите за 

избор на ученици за ученическия парламент, за да се гарантира демо-
кратичен избор на представители (за да се премахне напълно практи-
ката учители да определят представителите на учениците);

	необходимо е също чрез статута да се определят и критериите за из-
бор на членове на парламента, премахвайки тези с дискриминацио-
нен характер и нерелевантни, както и тези, които възпрепятстват ра-
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ботата на парламента или не допринасят за неговото качество (напр. 
критерии като: да дадем приоритет на тези, които не са били досега в 
парламента, или на тези, които живеят близо до училището, и т.н.);

	да се информират учениците, членовете на ученическия парламент, 
за правомощията на парламента и за механизмите за влияние върху 
процеса на вземане на решения на училищно ниво (училищно ръко-
водство, участие в работата на училищни органи и др.);

	да се работи непрекъснато за информиране на учениците в училище-
то за работата на парламента и възможностите за тяхното участие, за 
да се увеличи тяхното разбиране и подкрепа;

	да се работи непрекъснато за информиране на учителите в училище-
то относно работата на парламента, за повишаване на разбирането и 
подкрепата им;

	засилване на ученическия парламент чрез обучение по различни 
теми, така че да може да работи в рамките на пълната си компетент-
ност (да не свеждат активизма до благотворителност, подреждане и 
почистване);

	да се осигури обучение на младежките работници (педагогически 
съветници, психолози или други, работещи с парламента) с цел по-
добряване на координационната им работа, както и на ученическия 
парламент като цяло;

	да се осигури устойчивост на работата на обучените младежки работ-
ници (да не се сменят всяка година, което е практика в Сърбия и в 
някои български училища);

	да се осигуряват средства/ресурси за работата на ученическите парла-
менти (пространство, технически, материални, финансови, човешки);

	да се осигурява обучение на ученическите парламенти в началото, 
след тяхното формиране, да се определи първоначалният задължите-
лен минимум от съдържание, а след това да се осигури продължава-
що обучение по различни теми;

	да се осигури значително по-голяма видимост на парламента: на уеб-
сайта на училището; в училищните документи и органи; на решенията, 
във вземането на които е участвал; на успешните му дейности;

	да се подпомагат учениците в оценяването на дейността на парламен-
та и въз основа на годишния план за дейности (годишен работен план 
на училището) оценяването на ученическия парламент да е нераздел-
на част от самооценката на училището;

	да се запознаят учениците с доброволчеството и начините за добро-
волческо участие, да се предложи по-широк спектър от теми и ролята 
на тяхното участие, а не да се свежда до хуманитарни акции и почист-
ване.
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Компетенции и област на действие  
на ученическия парламент

Учениците и другите участници в училището трябва да са запознати с ком-
петентностите и обхвата на работа на ученическия парламент. Без това 
често се случва, че парламентът „изразходва енергия“ за неща, които не 
са в неговите правомощия, или в обратния случай – извършва ограничен 
кръг дейности, защото не знае, че неговите възможности и отговорности 
са далеч по-големи.
Според рамковите изисквания за създаване и функциониране на учениче-
ски съвети в България те имат следните функции:
	Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в 

училището; 
	Прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно 

начините на упражняване на правата на учениците; 
	мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на ре-

шения, касаещи училищния живот и ученическата общност; 
	Участва в изработването на правилника на училището; 
	Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с 

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласни-
те дейности; 

	Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и 
общоучилищните изяви; 

	работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищ-
ното ръководство и родителите.

освен това, според закона за предучилищното и училищното образо-
вание, учениците имат права, които включват и това да дават мнения и 
предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 
за факултативните учебни часове; чрез формите на ученическо самоупра-
вление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи 
училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план; 
да получават съдействие от училището и от органите на местното само-
управление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги 
засягат, както и при участие в живота на общността.
отново според закона поне трима представители на ученическото само-
управление трябва да участват с право на съвещателен глас в работата 
на обществения съвет на училището. Ученици могат да присъстват и на 
заседания на Педагогическия съвет, ако бъдат поканени.
законът за основите на системата за образование и възпитание определя 
компетенциите на работата на ученическия парламент в Сърбия и това е 
рамката за неговото функциониране:
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	даване на становища и предложения на професионални органи, учи-
лищния съвет, съвета на родителите и директора относно: правилата 
за поведение в училище, мерките за безопасност на учениците, го-
дишния работен план, плана за развитие на училището, училищната 
програма, начина на подреждане на училищното пространство, под-
бора на учебници, факултативни дейности, участие в спортни и други 
състезания и организиране на всички прояви на ученици във и извън 
училище и други въпроси, свързани с тяхното образование;

	разглеждане на връзките и сътрудничеството на ученици и учители, 
възпитатели или експертни сътрудници и атмосферата в училището;

	информиране на учениците по въпроси от особено значение за тяхно-
то образование и за дейностите на ученическия парламент;

	активно участие в процеса на планиране на развитието на училището 
и в самооценката на училището;

	предлагане на членове на екипа за планиране на развитието на учи-
лището и на екипа за превенция на насилието от страна на учениците.

Въпреки това, като се има предвид член 12 от конвенцията за правата на 
детето, който гласи, че детето има право на свобода на изразяване и пра-
вото да вземе неговото мнение предвид по всички въпроси и процеду-
ри, които го засягат, това означава, че можем да разгледаме по-широко 
сферите на работа на ученическия парламент и че предмет на неговото 
участие могат да бъдат:
	редовният учебен процес (предмети, съдържание на предметите – 

теми, методи на преподаване, взаимоотношения между ученик и учи-
тел, критерии за оценка, график на контролните упражнения, начин 
на участие на родителите, организиране на места за сядане в клас...);

	допълнителни и надграждащи занятия;
	извънкласни дейности (подбор на извънкласни дейности, започване 

на нови дейности, подбор на дейности, които да бъдат включени...);
	училищни секции (подбор, подбор на секции за участие в...);
	функциониране на училищните органи, участие във всички училищни 

екипи;
	организация на пространството (подреждане на класни стаи, коридо-

ри, други помещения в училището, вземане на решение как да се из-
ползват отделни пространства...);

	управление (училищни правила на поведение, дрескод, критерии за 
награди, оценка на работата на учителите...).

Документът „Индекс – показатели за реализацията на правата на детето 
в образователната система“4 конкретизира участието на децата в образо-
вателната система. В контекста на правата на участие е важно да се знае, 

4 Ужички център по правата на детето, 2017.
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че ученическият парламент може и трябва да участва в: самооценяване 
на училищната работа, оценка на работата на учителите и училищните 
услуги; определяне на правила за поведение в училище, определяне на 
критерии за награждаване и наказание; определяне на мерки за осигу-
ряване на сигурност; планиране и прилагане на мерки за намаляване на 
дискриминацията и насилието; вземане на решение за нови секции и съ-
държанието на извънкласните дейности; вземане на решение за съдър-
жанието на излетите и екскурзиите; избор на представители за състезания 
и събития; вземане на решение за организацията на свободното време в 
училище и използването на пространството в него; вземане на решение 
за оформлението и подредбата на училището; предлагане на мерки за 
подобряване на сътрудничеството между ученици и учители и др.

от изследването: 
Според директорите на училищата и координаторите на парла-
ментите в Сърбия ученическите парламенти не приемат реше-
ния, а вземат активно участие в работата на Училищния съвет. 
Обикновено исканията и предложенията се изпращат на директо-
рите или координаторите на парламентите.
Членовете на парламента са най-често членове на различни екипи 
в училището и на равни начала с други членове на екипа приемат 
задачи, цели и планове за действие. Председателите на парламен-
ти твърдят, че активно участват в процеса на вземане на реше-
ния в техните училища. Те цитират примери, като: влияние върху 
вземането на решения в училище; предложения относно препо-
даването на учителите; промяна на плана за екскурзии; промяна 
на формата и организиране на радиопрограмата в училище през 
ваканцията, обосноваване на предложения за ученик на годината 
и т.н. Някои учители обаче изтъкват, че в техните училища уче-
ническият парламент не задава всички въпроси, например не пита 
за професионалното развитие на учителите, за екскурзиите, за 
учебниците и т.н.
Учениците са съгласни, че в някои училища децата, като деца, не 
могат да направят много в училище, освен ако не е одобрено от 
директора, педагога, заместник-директора или психолога.
Голям брой учители в извадката смятат, че най-важната функция 
на ученическия парламент е да сътрудничи с училищното ръко-
водство за по-ефективно управление и развитие на училището 
(42,9%), а всеки трети ученик счита, че най-важната функция на 
парламента е да защитава правата и интересите на учениците. 
Съветническата роля на парламента при вземането на важни 
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решения по отношение на учениците почти не се признава и от 
учители, и от ученици.
Включването на ученическия парламент в процеса на вземане на 
решения в училище е негова ключова дейност. Това означава създа-
ване на култура на младежкото участие, създаване на партньор-
ство между учениците и училищното ръководство.

Организационна структура  
на ученическия парламент 

Има различни модели, в които парламентът може да се организира и 
изборът на модел зависи от нуждите на представителите. разделянето в 
рамките на парламента се извършва за по-доброто му функциониране. 
Някои парламенти са успешни, ако имат само председател и представите-
ли на паралелките, други са по-успешни, ако организират различни опе-
ративни екипи за справяне с конкретни въпроси или проблеми. разделе-
нието на отговорностите в парламента позволява по-лесното изпълнение 
на определени дейности и задачи. Има няколко модела на ученически 
парламенти, които често зависят от нуждите и големината на училището, 
т.е. броя на учениците. 
Така например парламентът може да се състои от:
	председател, заместник-председател и представители на паралелки-

те (тази структура е подходяща за по-малки парламенти и им позволя-
ва да работят по-ефективно);

	председател, заместник-председател, протоколчик, касиер и работни 
групи: за организиране извънкласни дейности, напр. културни, спорт-
ни, развлекателни, образователни и др.; за писане и на проекти или 
за търсене на финансиране; за проучване потребностите на учениците 
във връза с планиране на дейностите; за комуникация с ученическите 
парламенти на други училища и с местната общност; за информиране 
за дейността на парламента; за представяне на становища пред учи-
лищните власти, настоятелството и др.

Предпоставки за доброто функциониране  
на ученическия парламент

Има значителен брой ученически парламенти, които въпреки предизви-
кателствата работят добре и могат да се считат за успешни. И те са имали 
много предизвикателства в началото, които са решавали или смекчавали 
заедно с учителите и училищната администрация, организирайки раз-
лични дейности: информиране на ученици, преподаватели и родители за 
важността, значението на работата на ученическия парламент; приемане 
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на критерии за избор на представители на паралелките за парламента; 
установяване на правила за демократичните избори на представители в 
парламента; промяна на правилата/устава и адаптиране към нововъзник-
нали нужди; организиране на допълнително обучение; установяване на 
механизми за комуникация с училището, с други парламенти и пр.

 Информиране на всички актьори за ученическия парламент 
Учениците, учителите, училищните органи, родителите трябва да бъдат 
информирани за ученическия парламент – как работи и функционира, ро-
лята, компетенциите, отговорностите на представителите, ползите и др. 
Вече беше заявено, че зачитането на правото на участие включва предос-
тавяне на първоначална информация, по която учениците могат да вземат 
решения. Това означава, че всеки ученик трябва недвусмислено да бъде 
информиран какво представлява парламентът, какво се очаква да правят 
представителите на паралелките, какво се очаква от другите ученици в 
класа, за да може да вземе информирано решение дали иска да се канди-
датира, но и да знае какво да очаква от своите представители. Учениците 
могат да бъдат информирани от класния ръководител в часа на класа, но 
и от по-големите ученици, които са членове на парламента. Що се отна-
ся до информирането на други заинтересовани страни в училището, това 
трябва да се извършва непрекъснато от парламента през цялата учебна 
година.

 Критерии за избор на ученици за ученическия парламент – 
психологически профил

Предварително определени критерии. Необходимо е предварително да 
се определят критериите, по които се избират представителите за парла-
мента – това избягва избор по критерии, които не са от значение за до-
брия парламентарист (например: най-добрият ученик в класа, никой не 
иска и класният ръководител го посочва и пр.);
Някои начални критерии за избор на ученици за парламента могат да бъ-
дат: инициативност в инициране на дейности на ниво паралелка, училище 
или местна общност; доказана отговорност в работата; репутация сред ос-
таналите ученици; добра комуникация; притежание на умения за защита-
ване на мнение; участие в редовни и извънкласни дейности... разбира се, 
те трябва да бъдат обсъдени с учениците, но трябва да се добавят и някои 
нови, уместни, още по-конкретизирани критерии.

Изводи от изследването – критерии
Според Рамковите изисквания за създаване и функциониране на 
ученическите съвети (България) всички ученици до 18-годишна въз-
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раст могат да бъдат избирани за членове на ученическия съвет 
на всички нива, които притежават: лидерски качества и креатив-
ност; организационни умения, както и уменията за мотивиране и 
въвличане на връстници за постигане на общи цели; способността 
да изразяват и защитават общо мнение дори ако противоречи на 
тяхното лично мнение; желание да поемат отговорност.
За да функционира парламентът, не е необходимо неговите пред-
ставители да са само най-добрите ученици в училището. Члено-
вете на парламента трябва да бъдат открити, комуникативни, 
информирани, уверени в себе си, готови да приемат многообразие-
то, способни да имат самоконтрол, обективност и реализъм.

 Дефиниране на процедура за избори на ученически 
парламент 

Демократичната процедура за избор на ученици за ученическия парла-
мент също е една от предпоставките за добрата работа на парламента, тя 
предполага, че учениците сами номинират и избират своите кандидати. 
Те могат да ги предлагат публично, като се аргументират защо ги предла-
гат и защо смятат, че ще бъдат най-добрите представители. аргументаци-
ята се основава на приетите критерии. Гласуването може да бъде и тайно. 
окончателното решение за избора на представител може да бъде взето с 
консенсус или гласуване (явно или тайно).
През първите дни на учебната година се очаква учениците от първи курс 
(първа година в училището) да избират представители от паралелката за 
парламента, докато все още не разполагат с основна информация за тях (с 
изключение на опита от основното училище), нито се познават един друг. 
Това може да бъде предизвикателство за провеждане на демократична 
процедура. Имайки това предвид, първокурсниците трябва да получат 
повече време, за да се информират за ученическия парламент и да прове-
дат по-късно гореспоменатата процедура за избор на членове.

от изследването – процедури за избори за ученически парламент
Съгласно действащите нормативни документи в България на ниво 
училище съветът включва по един представител на класа, избран 
от класния съвет, така че броят на представителите да е равен 
на броя на класовете в училището, допълнен до нечетно число. 
Тук има известно отстъпление от практиката, съществувала 
преди в някои училища, където изборите се провеждаха подобно 
на местните или парламентарните: с предизборна агитация, про-
грами, публични дискусии и гласуване в тъмна стая, което беше 
начин да се подготвят младите хора за реалния избирателен 
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процес. Също според регламента председателят на ученическия 
съвет се избира от неговите членове. 
В някои училища в Сърбия номинирането и избирането на членове 
за ученическия парламент се прави публично, чрез публичен кон-
курс и представяне на автобиография на кандидатите, 2-ма пред-
ставители от всяка паралелка се избират в парламента от 5-има 
кандидати. В някои училища изборът на членове на ученическия 
парламент се определя от правилник и устав.
Проучването показва, че има слабости в демократичните проце-
дури за избор на ученици в парламента:
1.  Класният ръководител определя представителите;
2.  Въвеждане на несъответстващ критерий за избор – напр. всяка 

година да се дава предимство на онези, които не са били члено-
ве на парламента;

3.  Педагогическият съветник решава въз основа на автобиогра-
фиите на заявилите се ученици кои са най-добрите от тях и ги 
допуска за участие в явното гласуване за парламента;

4.  От заинтересованите за участие в парламента се избират 
представители по случаен принцип – с жребий и др.

Учителите не възприемат изброеното до тук като слабост, за-
явявайки, че има, общо взето, ясно определени правила за избор 
на ученици в парламента и че всеки ученик има равни права да се 
кандидатира.

 Статут и правилник за работа на ученическия парламент
Правилата за работа на ученическия парламент са явно дефинирани. 
членовете на праламента трябва предварително да се споразумеят от-
носно правилата, които ще определят работата му, които трябва да имат 
отражение в статут (устав) или правилник. Те се приемат при съставяне на 
парламента и съдържанието им трябва да бъде одобрено от мнозинство-
то от членовете. Правилникът/статутът може да се променя във времето в 
зависимост от ситуацията или новите нужди, тъй като всичко не може да 
се предвиди предварително. И в този случай мнозинството трябва да се 
съгласи с промените. Всяка учебна година правилникът/статутът се поста-
вя за разглеждане, защото тогава се променят и членовете на парламента, 
а с него трябва да бъдат запознати всички ученици и учители от училище-
то, директорът, училищният съвет и настоятелството.
Нито едно правило не се подразбира. Учениците предлагат някои прави-
ла, които да направят работата на парламентите по-ефективна, като на-
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пример: зачитане на мнението и идеите на другите; този, който говори, се 
слуша; думата се търси чрез вдигане на ръката; всеки участва и допринася 
за решаването на проблемите; уговореното време (начало и край на сре-
щата) се спазва; членовете се информират предварително за дневния ред 
на срещата; решенията на мнозинството се спазват и т.н. много правила 
трябва да бъдат допълнително уточнени, защото понякога те се наруша-
ват просто защото не са достатъчно конкретни.

от изследването – статут/процедурен правилник
В България се очаква съветът или парламентът да има свой про-
цедурен правилник, който се приема от неговите членове. Обра-
зователният стандарт не дава никакви насоки какво трябва да 
съдържа този документ и по този начин не ограничава учениците 
да вземат свои собствени решения относно съдържанието му. В 
някои училища е обичайна практика той да бъде одобрен от ди-
ректора. Следните основни раздели най-често присъстват в ста-
тута или правилника: цели и/или мисия, структура; как се изби-
рат и заменят членове; избор на управленски и други органи (напр. 
комисии); функции на тези органи; правата и задълженията на 
членовете на съвета/парламента; свикване на заседания, кворум 
и вземане на решения и др. В повечето училища тези документи не 
са публично достъпни, най-често могат да се намерят при дирек-
тора или педагогическия съветник.
Работата на ученическия парламент в Сърбия в повечето училища 
се регулира от правилника за дейността и училищния статут. 
Добра практика е в съставянето на всички тези документи да 
бъдат включени членове на ученическия парламент в допълнение 
към експертните сътрудници (психолог, педагог) и директора на 
училището.

 Редовна комуникация на членовете на парламента  
със своите паралелки

Членовете на парламента трябва да бъдат в постоянен контакт с учени-
ците от своята паралелка. Това означава, че те се консултират по темите, 
които могат да предложат за тема на парламентарната дейност. Това га-
рантира, че ученическият парламент представя идеите на всички ученици 
чрез пряко делегираните представители, дава се възможност на всички 
ученици да влияят върху работата му чрез своите представители.
особено важно е парламентаристите да предоставят обратна връзка на 
учениците относно парламентарните решения, така че последните да бъ-
дат в течение и евентуално да участват в реализирането на някои дей-
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ности, към които проявяват интерес. редовната комуникация осигурява 
демократичното функциониране на парламента, а не както понякога се 
случва, че представителят представлява свои лични възгледи и налага 
собствените си интереси, представяйки ги като колективни решения на 
паралелката.

 Екипна работа на ученическия парламент
Предпоставка за добрата работа на парламента е работата в екип, така 
че качеството на работата му зависи от адекватното разпределение на за-
дълженията вътре сред членовете. работата в екип отчита спецификите 
на членовете, различните им знания, умения, способности, така че да се 
произвеждат продукти, които надхвърлят индивидуалните възможности 
на членовете.
Трябва да се помни, че членовете на екипа: зависят един от друг и успе-
хът зависи не от това да се справят по-добре един от друг, а от това колко 
добре работят заедно един с друг за постигане на обща цел; имат обща 
цел и всички допринасят за нейното постигане; работят в климат на дове-
рие, без да се страхуват да изразят своите идеи, мнения, чувства или не-
съгласия; участват в решения, които засягат техния екип, но разбират, че 
председателят на парламента или лидерът на по-малък екип, в ситуации, 
когато нещо е спешно, трябва да решава сам; изграждат добри между-
личностни отношения, членовете се уважават взаимно; имат ясно разпре-
деление на ролите, като правят това, което могат най-добре; не избягват 
конфликта, но го разглеждат като възможност за претегляне на нови идеи, 
който решават ефективно и конструктивно (не чрез кавги); уважават раз-
ликите в ценностите, опита и знанията на другите членове на екипа.
Характеристики на добрия ръководител на екип (това може да са някои 
от критериите за избор на председател на парламента или на ръководи-
тели на определени екипи в парламента): адекватно организира работата 
– разпределя работата на членовете на екипа и ги координира; делегира 
отговорности – преотстъпва ръководството на конкретни членове на еки-
па за конкретни задачи; вярва и разчита на тяхната отговорност, така че 
не ги наблюдава постоянно и проверява дейността им; е ориентиран към 
процеса – може да прекъсне дискусията, когато се размива, като се грижи 
екипът да не се отклони от задачата си; оценява добре способностите, 
потенциала на другите във връзка с необходимите умения на екипа; моти-
вира, насърчава екипа, засилва груповия дух; притежава комуникативни 
умения – изразява искания чрез утвърдителни съобщения, има способ-
ността активно да слуша другите; умее да се изразява описателно, избягва 
оценяване на другите; има способност за конструктивно разрешаване на 
конфликти – не пренебрегва конфликта; уважава многообразието, при-
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знава равенството на различията и тяхното значение за успешното функ-
циониране на парламента.
По време на обучението на парламента могат да се използват различни 
упражнения и игри, които допринасят за създаване на групова кохезия, 
доверие и укрепване на екипа.

 Вземане на решения в ученическия парламент
Парламентаристите трябва да знаят, че начинът, по който вземат реше-
ния, определя демократичността на парламента. методът за вземане на 
решение е определен в правилника/статута. Необходимо е обаче да се 
знае, че в ученическия парламент има различни начини за вземане на ре-
шения и всички те са легитимни в зависимост от обстоятелствата.
Взимането на решение с компромис означава приемане на такова реше-
ние, което не отговаря на нуждите и желанията на всички членове. Това е 
вид процес на вземане на решения, при който страните с противополож-
ни възгледи са напълно, частично или половинчато доволни от решение-
то. компромисът означава взаимни отстъпки, откази от всички страни и 
усилия за вземане на решения с толерантност.
Друг начин за вземане на решение в парламента е консенсус, тоест еди-
нодушно вземане на решения въз основа на възможно най-високо съгла-
сие в рамките на групата, а не на „правилото на мнозинството“. консен-
сусът е да се намери решение, с което всички членове са съгласни, така 
че членовете да работят много по-усилено, за да приложат в действие 
това, което са решили. Този процес увеличава ангажимента на членовете 
на парламента да осъществят своите решения, решенията, взети по този 
начин, са по-трайни и по-уважавани. 
Трябва да се има предвид, че процесът на изграждане на консенсус е дъ-
лъг и е невъзможно да се прилага винаги, но има ситуации, в които всеки 
може и трябва да участва в процеса на вземане на решения. когато реше-
нията са важни за цялата група, когато има достатъчно време за съгласу-
ване – важно е да вземем съвместно решение. Всеки член на парламента 
дава мотивирано становище и след като бъдат изслушани (активно слу-
шане, без да се пренебрегват, обиждат или етикетират възгледите на дру-
гите), групата взема съвместно решение за това какво решение да вземе.
Третият начин за вземане на решения в парламента е гласуването. Това е 
най-често срещаният начин за вземане на решения и означава, че реше-
нието се взема от мнозинството. решението с мнозинство важи за всички 
членове, включително тези, които не са съгласни, така че всички трябва да 
го уважават. Важните решения могат да изискват например две трети от 
парламентаристите да ги подкрепят. Този метод на вземане на решение 
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се използва в ситуации, когато решенията трябва да се вземат бързо и 
когато няма време за предходните два метода за вземане на решения.
Ученическият парламент трябва да информира останалите ученици и учи-
лищните власти за решенията, които взема.

 Съвещанията – планиране и организация 
Повечето проблеми при съвещанията могат да се решат с по-добро пла-
ниране и организация!

Планиране на съвещанията

„Дневен ред“ е списъкът от всички теми, които ще бъдат обсъждани по 
време на срещата. В идеалния случай дневният ред се подготвя предвари-
телно и се раздава на участниците преди съвещанието, за да имат време 
да помислят по всяка точка от него. Дневният ред трябва винаги да съ-
държа датата, времето, мястото на провеждане и участниците в срещата.
ако ще се обсъждат по-сложни проблеми, за участниците в съвещанието 
би било много полезно да получат предварително писмени материали, 
очертаващи основните теми на дискусията, за да имат време да поми-
слят. 
Преди срещата трябва да се помисли дали е необходимо: да се намери 
помещение, където ще се проведе съвещанието; да се осигурят достатъч-
но столове и маси; да се осигури флипчарт, бележник за флипчарт или 
друго оборудване, което би улеснило провеждането на срещата; да се 
осигурят чай, кафе, захар, сметана, безалкохолни напитки, чаши; да има 
човек, който да посреща участниците в срещата (това е много важно в слу-
чаите, когато има участници, които не се познават помежду си).

Роли при съвещанията

Председател. може да бъде председателят на ученическия парламент 
или друг от състава му, ако бъде избран за тази роля от присъстващите. 
Протоколиращ. Това е човекът, грижещ се за груповата памет, и също се 
избира. 
Членове. Това са останалите участници в срещата. 
Фасилитатор (модератор). Незадължителна роля, но много полезна 
при някои съвещания. 

Водене/председателстване на съвещанието

Председателят на срещата носи отговорността срещата да доведе до ре-
шаване на всички въпроси, включени в дневния ред. Един добър предсе-
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дател би прочел дневния ред предварително и би помислил колко време 
ще е необходимо за всяка точка от него. Без това планиране съществува 
опасността първите точки от дневния ред да отнемат много време, а по-
следните да бъдат разгледани набързо или изобщо да не бъдат обсъдени.
Председателят трябва:
	да въведе всяка точка от дневния ред, като я обясни сам или помоли 

някой от участниците да го направи;
	да изясни на участниците дали тази точка има информативен харак-

тер (без да изисква предприемане на действия), или трябва де бъде 
дискутирана;

	да се опита да даде възможност на всеки участник, който иска да се 
изкаже по време на срещата;

	да не дава възможност на „алигаторите“ (проблемните участници) да 
провалят срещата или да я направят неефективна;

	да обобщава основните моменти в края на всяка дискусия;
	да се погрижи да бъде взето решение по проблемите, които го изис-

кват.
Председателят може да предостъпи част от задълженията си на фасили-
татор (модератор). Функцията на фасилитатора е да подпомага процеса, 
да го прави ефективен без дори самият той да е участник във вземането 
на решения. В много организации се ползват външни фасилитатори – екс-
перти. 
когато се взема решение, участниците в срещата трябва да решат:
	какво трябва да се направи, за да се изпълни вече взетото решение;
	кой ще го направи;
	(до)кога трябва да се направи;
	Трябва ли да се докладва за изпълнението на решението на следващи 

срещи.

Участие в съвещанието

Ето някои идеи как да участваме ефективно в среща, които ще бъдат по-
лезни както за тези, които не са участвали в съвещание или се чувстват 
неуверени, така и за тези, които участват в съвещания редовно:
	прочетете всички материали и проучете предварително въпросите, 

които ще се обсъждат;
	слушайте внимателно останалите участници в срещата;
	говорете ясно и по темата;
	не прекъсвайте останалите участници;
	не се страхувайте да говорите;
	помнете, че вашата гледна точка е само една от многото възможни.
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Протоколиране

Всички срещи трябва да бъдат документирани по някакъв начин. Същест-
вуват три основни причини за това:
	така хората, които не са присъствали на срещата, ще знаят какво се е 

случило;
	така хората, които са участвали в срещата, ще помнят какво се е случило;
	така се осигурява архив на това, което се е случило, и може винаги да 

се направи справка.
Протоколите трябва да съдържат: 
	вида на срещата (напр. заседание на ученическия парламент на тема 

„Подготовка на коледно тържество в училището“);
	дата на срещата;
	списък на присъстващите или на остсъстващите от всички поканени 

(трябва да е достатъчно ясно кой е участвал);
	заглавие и номер на всяка точка от дневния ред на срещата;
	под всяко заглавие да се опишат основните проблеми, които са били 

обсъждани. 
Не е необходимо да записвате всяка дума на всички участници. Важно е 
да фигурират основните точки от дискусията. Това се прави, за да може 
този, който не е присъствал на срещата, да разбере кои са основните об-
съждани проблеми, а също така за да е възможно след известно време 
да се възстанови дискусията. ако е взето решение по даден въпрос, тряб-
ва да включите взетото решение, детайлно описание на стъпките, които 
трябва да се предприемат за изпълнението му, и дали е необходимо да 
се докладва на следващи срещи. Протоколът трябва да бъде подписан от 
председателстващия срещата и от човека, който го е написал.

 Добрият лидер на ученическия парламент
Лидерството е връзката между лидера и тези, които той или тя ръко-
води, тоест връзката между председателя на ученическия парламент или 
оглавяващите отделните парламентарни екипи и другите членове на пар-
ламента. Тази връзка се основава на сътрудничество и взаимно влияние 
въпреки различните правомощия. Същността на лидерството не е лиде-
рът, а връзката между всички участници.
Истинските лидери никога не използват сила и принуда, за да мотивират 
онези, с които работят, за постигане на поставените цели. ръководени от 
правилния лидер, учениците желаят да постигнат определени цели, а не 
са принудени да го правят. Успешните парламентарни лидери са в състоя-
ние да повлияят положително на други членове, да ги насърчат да напра-
вят необходимото за изпълнение на задачата, но не защото им е нареде-
но, а защото сами го искат.
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Добрите парламентарни лидери овластяват учениците да работят заедно 
за постигане на общи цели. Те осигуряват на учениците: да дадат личен 
принос, разчитайки на собствените си идеи, знания, опит и интереси; от-
крито да представят проблемите; да поемат инициативата; да работят с 
другите; да вземат решения; да споделят отговорността за успеха.
ръководителят на ученическия парламент е ориентиран към работа, но 
за него са важни и добрите междуличностни отношения. разчита на поло-
жителния личен пример и се стреми да създаде условия, в които другите 
развиват и показват своите способности. Тези ученически парламенти са 
успешни.
Неуспешни са онези парламенти, в които лидерът е: незаинтересован (не 
се фокусира върху работата или междуличностните отношения, обикно-
вено позволява на екипите си да правят каквото искат, оставяйки членове-
те да се борят за влияние); авторитарен (висока ориентация към работа, 
лоши междуличностни отношения; взискателен, не насърчава сътрудни-
чеството, стриктно се придържа към крайните срокове, очаква членове-
те да изпълняват задачите си безусловно, да не коментират нищо или да 
питат, да търсят виновника, вместо да се фокусират върху решаването на 
проблемите, членовете не могат да дадат личен принос за екипа); заба-
вен (ниска ориентация към работа, отлични междуличностни отношения, 
разчита на силата на наградите за поддържане на дисциплината и пости-
гане на цели, избягва наказанията, не настоява за дисциплина, стреми се 
да не нарушава взаимоотношенията в екипа на всяка цена).
Ето защо е важно да се намери баланс между фокусирането върху работа-
та на ученическия парламент и насърчаването на добри междуличностни 
отношения.

 Конструктивно решаване на конфликти
конфликтът е открита дискусия, сблъсък на различни мнения и идеи, об-
съждане на различни теми... работата на ученическия парламент е съпро-
водена от конфликти. Вече казахме, че парламентът вижда в тях възмож-
ност за обмен на мнения и възможност, чрез преодоляването им, да се 
стигне до по-добрите решения.
Въпреки че това може да изглежда невероятно, конфликтът има и своята 
положителна страна. Позитивните конфликти се наричат конструктивни и 
предоставят възможност на ученическия парламент чрез тях: да расте и се 
развива; подобрява междуличностните отношения, по-добре да разбира 
другите; уважава различията... Следователно проблемът не е в това как 
да се премахнат конфликтите в работата на парламента, а в това как да 
се разрешат спорните въпроси и как да се преодоляват противоречията 
конструктивно.
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може да се решава като два козела на мост и в този случай и двете страни 
в конфликта ще загубят. а може да се работи конструктивно, и в този слу-
чай и двете страни в конфликта печелят (сътрудничество при разрешаване 
на конфликти). И двете страни чрез разговор повече печелят, отколкото 
губят. Този изход от конфликта е най-конструктивен, защото създава въз-
можност за общ напредък и задоволяване нуждите на всичките страни в 
спора.
резултатът от конфликта може да бъде два вида: едната страна надвива 
другата (само едната страна постига целта си чрез вербално надмощие, 
а другата страна е победена и недоволна); компромис (и двете страни се 
отказват от нещо и печелят нещо чрез преговори).
Разговорът е добър начин, който с взаимно разбиране може най-често 
да се стигне до решаване на проблеми. Той допринася за изясняване на 
позициите и интересите на другата страна и това е добро условие за нами-
рането на решение на спора чрез дискусия.
Преговорите са друг начин за разрешаване на конфликта и в тях директ-
но се договарят страните в сблъсъка. Преговорите помагат да се изгради 
връзка на сътрудничество с другата страна чрез използване на аргументи, 
изясняване на нуждите и желанията за постигане на общо споразумение. 
Преговорите са много важен процес, който формира един от стълбовете 
на успешното функциониране на ученическите парламенти. При прегово-
рите страните в конфликта трябва: да обсъдят проблема, който е пред тях; 
да отделят проблема от човека, с когото са в конфликт; да се опитат да 
анализират последиците от проблема и от тяхната роля в него; да пред-
ставят своите собствени, но да разберат нуждите и интересите и на друга-
та страна в конфликта; да се опитат да намерят задоволително решение.
Преговорите няма да имат смисъл или дори няма да се случат, ако има 
асиметрия на властта между страните в конфликта; ако има скрит инте-
рес/манипулация, поради която се влиза в процеса; ако не се спазват пра-
вилата за преговаряне, които означават зачитане на другата страна.
конфликт може да възникне между членовете на ученическия парламент, 
между членовете на парламента и други ученици, но също и между парла-
мента и училищното ръководство, директора или учителите. Възрастните 
в тези ситуации имат отговорността да влизат в процеса на разрешаване 
на конфликти равнопоставено (без да демонстрират власт и авторитет). 
Именно в тези ситуации е особено важно да се изслушват и разбират нуж-
дите и мотивите за действията на учениците.
На конфликт може да се реагира и като се игнорира, т.е. чрез избягване. 
Той се избягва или се потиска съществуването му дори с цената на отказ от 
собствените желания и нужди. Нито една от страните не иска да се справи 
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с проблема или да се опита да го реши. Пренебрегването на конфликта не 
е желателно, тъй като недоволството се натрупва, проблемът е „заметен 
под килима“ и кулминацията на недоволството създава условия за еска-
лиране на конфликта.
С оглед на всичко изброено по-горе членовете на ученическия парламент 
следва да бъдат подготвени да реагират на идентифицираните конфликти 
по конструктивен начин. ако има опасност от ескалация, може да се при-
бегне до медиация.
Медиацията е начин за решаване на конфликт с помощта на медиатор, 
който е независим и безпристрастен, трета страна, която помага на про-
тивните страни да идентифицират своите нужди, насърчава ги да търсят 
общо решение на проблема, помага им да намерят решения, удовлетво-
ряващи двете страни, създава атмосфера на доверие. медиаторът може 
да бъде ученик, медиатор на връстници или учител, обучен в медиация.

 Средства (ресурси) и условия за работа  
на ученическия парламент

Успешното функциониране на ученическия парламент изисква ресурси, 
които са сградни, материални, финансови и човешки. отговорност на учи-
лището е да осигури ресурсите, подходящите условия и по този начин да 
даде възможност за функционирането му. Състоянието на парламента в 
училище се описва най-добре чрез индикаторите за ресурси.
Под сградни ресурси се подразбира, че парламентът има свое простран-
ство за събиране, провеждане на сесии, планиране на дейности или тях-
ното изпълнение. В идеалния случай е отделена стая за неговата работа, 
но при липса на пространство парламентът може да споделя/използва 
пространство, което е за други цели. често се случва училищната библио-
тека да се използва за парламентарна работа или кабинетът на педагоги-
ческия съветник.
Обзавеждане и техника. Независимо дали има свое пространство или не, 
парламентът трябва да разполага с обзавеждане и техника. минимумът 
включва маса, столове, шкаф за документация, компютър, принтер. До-
бре е оборудването да е наистина само за ученическия парламент и че 
никой друг от персонала не го използва. Достъпът до интернет се подраз-
бира, за да се осъществява ефективна комуникация и информиране.
Консумативите са важни за парламента, представляват минимумът, необ-
ходим за работа (хартия, тонер, флипчарт, маркери, тиксо и т.н.).
Финансови средства и/или материали за изпълнение на дейностите на 
парламента. редица дейности могат да се извършват без никакви мате-
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риали и средства, но за повечето са необходими. Средствата могат да бъ-
дат нужни за: закупуване на материали за функционирането на екипи от 
връстници, които обучават връстници; отпечатване на учебни материали; 
закупуване на различни материали за изпълнение на ученически иници-
ативи и др. Средствата могат да бъдат осигурени от училището или чрез 
дарения. Във всеки случай ресурсите, с които разполага парламентът, чес-
то влияят на качеството на неговата работа.

Финансирането на работата на ученическия парламент най-често се  
определя от статута/правилника. Например: Средствата, необходими 
за работата и финансирането на дейностите на ученическия парла-
мент, се набавят чрез: търговски дейности на учениците, добровол-
ни вноски от ученици, учители, родители и дарения от бизнес орга-
низации, държавни органи, училища и други донори, кандидатстване 
за проекти в местни и чуждестранни организации и осъществяване 
на други дейности в съответствие със закона.

Изводи от изследването – за ресурсите
В България законът не предвижда органите на ученическо самоу-
правление да управляват собствени бюджети или да използват 
средствата от училищния бюджет по никакъв начин. Законът 
задължава директора да подпомага финансово дейността на съ-
вета/парламента, като му осигурява място и условия за работа. 
Правилникът за дейността на ученическия съвет или парламент 
предвижда възможността за набиране на средства от учениците 
за културни събития и други училищни дейности, отдих, спорт. 
Търси се и извънбюджетно финансиране, като спонсори, благотво-
рителни организации и др.
Някои училища имат добри условия за работа, напр. собствени 
стаи и техника, докато други срещат проблеми дори за място-
то на провеждане на заседания. В повечето случаи ученическите 
органи за самоуправление нямат собствени стаи и оборудване и 
използват оборудването и стаята на педагогическия съветник за 
работа, както и някоя от свободните класни стаи за заседания.
Ситуацията по отношение на ресурсите е много подобна в Сър-
бия. Ученическите парламенти нямат собствен бюджет. В някои 
училища финансирането се заделя от училищния бюджет, като 
ученическият парламент понякога получава пари за промоция на 
училището и за извънкласни дейности. Често учениците сами да-
ряват средства за осъществяване на планирано действие (само-
финансиране на дейността). Нерядко ученическите парламенти 
събират пари за своите нужди чрез собствени инициативи, орга-
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низирайки различни видове празненства, хуманитарни акции и др.
Условията за парламентарна работа в училищата в Сърбия не 
са много добри, тъй като е много рядко парламентите да имат 
свое пространство. Те използват предимно свободни класни стаи, 
срещат се между смените и намират алтернативни начини да 
провеждат своите заседания.

Човешки ресурси – младежкият работник5 е отговорен за подпомагането 
на парламента, така че да отговори изцяло на законовата си роля. Учас-
тието на учениците включва и участието на възрастни, тъй като само чрез 
съвместен и ръководен процес се осъществява съвместно вземане на ре-
шения независимо дали инициативите идват от ученици или възрастни. 
Необходимо е младежките работници да бъдат ангажирани в рамките на 
тяхната длъжност, а не доброволно, за да може училището да инвестира 
в тяхното професионално развитие дългосрочно, което да им дава компе-
тенции за успешно подпомагане на ученическото самоуправление и обу-
чение на парламентарните членове.
В България младежките работници са най-често педгогическите съвет-
ници, но има случаи на ангажирани психолози или учители. Според ев-
ропейските норми правителството трябва да насърчава изграждането на 
добре обучени специалисти в младежкия сектор, така че тези квалифи-
цирани лица да подпомагат развитието на неправителствените младеж-
ки структури. В училище това означава, че професионалистите младежки 
работници са достатъчно квалифицирани и мотивирани да работят, за да 
развиват ученическото самоуправление.
В Сърбия младежките работници, ангажирани с ученическия парламент, 
се наричат координатори на ученическия парламент. координацията 
на парламентарната работа се оставя или от психолого-педагогическата 
служба, или от един от учителите, завършили обучение по гражданско об-
разование, или чувствителен към темите, касаещи парламента. Все още 
няма ясни критерии за избор на координатор на ученическия парламент.
обученията на младежките работници допринасят за засилване на техни-
те компетенции в областта, в която се занимават. за съжаление специа-
лизираното обучение е рядкост. Една от причините може да е, че няма 
достатъчно подходящи акредитирани курсове или участието в обучението 
е скъпо. Във всеки случай лицата, които работят с парламента, трябва да 
включат в своя план за професионално обучение онези теми, които пови-

5 както вече уточнихме в началото, под „младежки работник“ ще разбираме 
всеки педагогически специалист от състава на училището, натоварен с отго-
ворността за ученическия парламент (педагогически съветник, психолог, учи-
тел и пр.).
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шават собствените им компетенции за работа с ученическия парламент. 
Училището носи отговорност да даде възможност за участие в съответ-
ното обучение на младежките работници, защото чрез подобряване на 
своите знания и умения те допринасят за по-добрата работата на учени-
ческия парламент като цяло.

от изследването:
Младежките работници заявяват, че през последните 3 години 
не са получили специализирано обучение за работа с ученическия 
парламент. 

***
Всяко училище, което разглежда ученическия парламент като сила, което 
признава важността на неговата работа (а не на формалното му съществу-
ване), предоставя изброените ресурси и по този начин допринася за упра-
жняването на функциите и ролята на парламента.

 Обучение на членовете на ученическия парламент
Препоръчително е членовете на парламента да преминат през различни 
обучения за повишаване на своите знания и умения, които практикуват 
в работата си. минималното обучение означава, че младежки работник 
провежда курса в началото на неговото създаване. обучението трябва да 
обхваща теми, свързани с обхвата, компетенциите, методите на работа на 
парламента, начините за участие в процеса на вземане на решения и др.
обучението трябва да даде възможност за придобиване на така нарече-
ните меки умения, като работа в екип, ненасилствена комуникация, ак-
тивно слушане, лидерство и др. Една от целите на обученията, в които 
участват всички членове на парламента, е да се опознаят и да се създаде 
групова кохезия. 
отделните парламентаристи могат да посещават различни обучения в съ-
ответствие с техните интереси или роли в екипа. Така например може да 
се осигури обучение, свързано с връзките с обществеността (PR); обуче-
ние по управление и планиране на инициативи/проекти; методи и техни-
ки за мониторинг и оценка; използване на нови медии и социални мрежи 
в работата; и много други теми, които са в съответствие с интересите. Това 
са обучения, които обикновено се организират от граждански асоциации 
и са добър начин за сдружаване на повече ученически парламенти.

Изводи от изследването – обучение на членове на парламентите
Не се провежда систематично, непрекъснато обучение с членове 
на парламента и необходимостта от това е област, която тряб-
ва да бъде подобрена. Всъщност всяко обучение е рядкост. Поня-
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кога те зависят от проекти, в които училището участва. Някои 
от членовете на парламента са оправят сами: „ние сами се учим“, 
търсейки обучение от други организации (изграждане на екипи, 
лидерство, организиране на събития и т.н.). Те възприемат тако-
ва обучение като по-важно за личното им развитие, отколкото 
за засилване на парламента или за прилагане в парламентарната 
работа. Обученията в лидерство не се припознават като важна 
тема за парламента и от страна на учителите.

 Оценка на работата на парламента –  
политика на планиране, основано на доказателства

оценката на парламентарната работа трябва да включва анализ на всич-
ки показатели, които са посочени като важни за работата на парламента: 
като се започне с критерии и демократични процедури за избор; до начи-
на, по който екипът решава и функционира; решенията, в чието вземане 
са участвали; дейностите, отговарящи на правата и нуждите на ученици-
те; ресурсите, с които разполага; чак до комуникацията и признаването 
от страна на ученици, учители и училищно ръководство. Трябва да се оп-
ределят показатели за успех за всяка от тези точки и други важни за пар-
ламента и въз основа на това да се избират начини за тяхното доказване.
Въз основа на получената информация парламентът изготвя план за 
действие, по който да работи за напредък по определените сегменти, 
които са се оказали неубедителни. Включването на учители, служби/еки-
пи и училищна администрация в процеса на планиране и изпълнение се 
предполага, за да могат в областта на своята отговорност да подобрят 
работата и да отстранят откритите недостатъци. оценката на работата на 
парламента обхваща всички участници (членове на парламента, ученици, 
учители, училищна администрация, педагогически съветник); различните 
начини за събиране на информация (фокус групи, анкети, документални 
проучвания и др.).
често срещана практика е оценяването на ученическия парламент да 
липсва или да се свежда формално до неструктурирана дискусия по вре-
ме на заседание.

от проучването – оценка на парламента
В някои училища е обичайна практика на работни срещи между 
парламента и директора да се обсъждат въпроси, свързани с 
функционирането на парламента, както и съвместните дейности 
на парламентаристите и преподавателския състав. В други учи-
лища парламентът провежда собствени изследвания за степента 
на удовлетвореност от образователния процес...
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Понякога анализът на ученическите парламенти се прави в края 
на учебната година под формата на дискусии с педагогическия 
съветник или се използват въпросници за оценка на работата, 
докато в повечето училища тези теми се обсъждат на самите 
парламентарни заседания. Също така има училища, в които рабо-
тата на парламента изобщо не се оценява, което допълнително 
забавя развитието на възможности за по-нататъшно подобрява-
не на работата му.
Повечето от учениците в проучването заявяват, че по някакъв 
начин са били питани за тяхното мнение за функционирането на 
ученическия парламент.

***

Избраните представители представляват волята на всички ученици, 
взимат решения относно училището като цяло и са длъжни да инфор-
мират всички ученици за взетите решения. ако не са доволни от рабо-
тата им, учениците могат да отзовават своите представители в парла-
мента. Процесът на вземане на решения се основава на конструктивен 
диалог. Парламентът трябва да има процедурен правилник. Учениче-
ските парламенти се основават на принципа за равенство и зачитане на 
многообразието. Всеки ученик има право, но и задължение да изрази 
своето мнение. Всички ученици са равни. Успешната работа на парла-
мента изисква ресурси, редовно оценяване, планиране въз основа на 
нуждите/правата на учениците.

 Мотивация за включването в работата  
на ученическия парламент

По-долу представяме съвети към младежките лидери как да се задържат 
учениците заинтересовани и въвлечени в дейностите на ученическия пар-
ламент, взети от Наръчника за ученици, издание на организационното 
бюро на европейските ученически съвети (OBESSU). Не е зле с тях да се 
запознаят и младежките работници, координиращи ученическите парла-
менти.

Винаги питай за мнението на групата 

Въпреки че понякога си мислиш, че си прав за всичко, е важно да при-
знаеш факта, че ние всички грешим и когато са чути повече мнения, шан-
совете за успех са по-големи. затова ВИНаГИ е важно да питаш за чуж-
дото мнение за всяко решение, което взимаш за групата. Трябва да им 
покажеш, че мнението им е от значение. Учениците трябва да са наясно 
с важността и ефекта на тяхното мнение. ако те не бъдат чути в тяхната 
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собствена група, как биха могли да вярват в ефекта, който могат да имат 
над други стейкхолдъри (ключови фактори – хора и организации)?

Обсъждайте и се опитайте да се справяте с най-често 
срещаните проблеми в групата или организацията

Добре се знае, че колкото по–голяма е групата, толкова повече конфликти 
могат да станат. Един от начините да предотвратиш това е да говориш с 
хората редовно. Само ги питай как са и ако са забелязали нещо необичай-
но или незадоволително, ще се радват да имат възможността да го спо-
делят. Слушай техните наблюдения и проблеми, постарай се те да знаят, 
че теб те е грижа. Важно е да покажеш на хората, че групата е защитено 
място за тях и то принадлежи на всеки член.

Миксирай нещата 

за да запазиш срещите ангажиращи, трябва да имаш разнообразие от за-
бавни занимания и методи като „енерджайзъри“ и „айс-брейкъри“, за да 
не става никога скучно или прекалено официално.

Прекарвайте време заедно, когато има възможност за това 

Свържи се с твоите приятели активисти, дори извън официалната среща; 
информативни събирания и отпускащи събития са прекрасен начин да 
държиш връзка и да бъдат всички въвлечени. Срещите лице в лице са ва-
жна част от комуникацията в рамките на организацията!

Насърчи разговор 

Важна част от добрата екипна работа е взаимната подкрепа и разбирател-
ството между връстници. Единственият начин да бъдеш подкрепа за дру-
ги хора е да знаеш техните мисли и идеите, които са склонни да споделят. 
Тук разговорът изиграва своята роля. като лидер ти трябва да насърчаваш 
всички участници да говорят помежду си, да намерят общ език и да об-
съждат различни въпроси независимо от инструментите за комуникация, 
които използваш. ако се чувстваш сякаш нямаш нужните умения и нагласи 
да управляваш, този процес ще се подсигури, като намериш посредник, 
който може да помогне.

Бъди леснодостъпен 

както бе казано преди, бъди наясно дали учениците се чувстват добре, къ-
дето са. Те трябва да знаят, че групата може да им помогне, когато срещ-
нат препиятствие докато работят по някакъв проект. Тук няма йерархия, 
когато става въпрос за подкрепа на съотборници, повечето пъти ние сме 
само приятели, постигащи целта.
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Сподели отговорността 

когато дойде време за процеса на вземане на решения, позволи на всич-
ки да участват и да имат дума за това какво искат да направят, коя тема 
искат да обсъждат и да работят по нея.

Позволи им да мислят извън рамките, позволи им да разширят 
съзнанието си! Насърчи разликите в мненията! 

Има поговорка „Необходими са всякакви видове, за да се направи свят“, 
което може да означава, че всеки човек има свой собствен принос в този 
свят. за жалост обикновено следваме схемата, която е наложена от обще-
ството, без да използваме пълния капацитет на ума си. Твоята работа като 
активист е да насърчаваш младите хора да мислят нестандартно. Добре 
е да имате различни мнения, което ще покаже какви са възможните ре-
акции, когато другите видят твоя проект или кампания. Постарай се да 
обясниш колко е важно да бъдат приети различните перспективи дори 
когато не си съгласен с някого.

Прави комплименти на всеки човек 

Важно е всеки един член на твоята група да знае, че неговата работа е 
била забелязана и оценена. Дори работата да не е чак толкова добра, 
трябва да дадеш кураж на нея/него, за да продължи добрата работа. Ние 
всички обичаме да бъдем хвалени, затова един малък комплимент няма 
да навреди. По този начин ти помагаш за изграждането на самочувствие, 
което е нужно на всеки човек.

Учи се от чуждите грешки и позволи другите да се учат от 
твоите 

Никога не трябва да критикуваш, без да обясниш какво и как ще бъде 
по-добре. Всеки човек трябва да има шанс да оправи грешките си, като 
изпълни отново същата задача, след като е имал време да помисли как 
може да оправи нещата, може би с помощта на по-опитен връстник. ко-
гато нещо се обърка в групата, е добър урок за всеки да види какъв е на-
чинът за справяне, за да могат всички да се научат. Важността на разбора 
никога не трябва да се подценява и е решаваща част от развитието на 
вашата организация и на вас самите. След приключване на дейност об-
мислете следните въпроси:
	можех ли да го направя по различен начин?
	какво би имало значение?
	как бих го направил сега?
	какво научих и как мога да науча хората да не правят същата грешка? 



50 youthregion.net

Да правиш грешки е човешко 

Поради причините, написани по-горе, е важно да признаеш грешката си, 
когато направиш такава, така че всеки да види, че не е краят на света, ако 
грешката е допусната. Тогава може да се надяваш и да научиш нещо от 
нея. може обаче да е вредно да не я признаеш или дори да я повториш 
без причина. 

Не забравяй да се забавляваш! 

След цялата упорита работа, която трябваше да свършиш, за да накараш 
нещо да заработи, следва един нов свят на забавления. Има моменти, в 
които трябва да работиш усилено, но бъди сигурен, че не харчиш цяла-
та си енергия само за един конкретен проект, пред теб е целият живот. 
забавлявай се с хората, след като свършите работата, шегувай се, прави 
забавни неща! 

 По-добра видимост на ученическия парламент
Днес да си добър в работата не е единственото условие за напредък. ако 
ключовите хора не те забелязват, най-вероятно ще пропуснеш възмож-
ности въпреки усилията си и постигнатите резултати. Същото важи за ор-
ганизациите, включително и за ученическите парламенти. колкото повече 
хора знаят за усилията, които полагате, толкова повече подкрепа ще полу-
чавате и по-голямо въздействие ще имате. 
за да осигурят видимостта и прозрачността на своята дейност, сериоз-
ните граждански организации разработват специални комуникационни 
стратегии. В тях се прави анализ на нуждите на организацията по отно-
шение на публичноста и видимостта, на потенциалната им аудитория, на 
възможните средства за комуникация, определят се цели, целеви групи 
и начини за въздействие върху тях. Уважаващата себе си организация ще 
има свое запазено лого, слоган и ред други атрибути, които я правят раз-
познаваема в общността.
Тук ще дадем някои съвети на ученическите парламенти, които и без да 
разработват на този етап специални стратегии, могат да бъдат ефективни 
в рекламирането си в училище и извън него. Най-добре е това да става 
чрез събитията, които парламентът организира и което е основното в не-
говата дейност. По този начин се постига не само популярност, но и се 
привлича участието.
Представете си, че на вашето събитие има много повече хора, отколкото 
сте очаквали, виждате усмихнати лица от цялото училище и дори от мест-
ната общност. Те са тук, защото сте ги накарали да бъдат тук. любопитни 
сте да разберете как се постига, при положение че сте с малък бюджет 
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(ако изобщо имате такъв) и не разполагате с много власт. отговорът е в 
добрата визуализация.
Добре проектираните плакати, флаери и публикации в социалните медии 
могат да привлекат вниманието на много хора и да ги доведат на вашето 
събитие, без да се налага да инвестирате много пари или време. 
Всяко училищно събитие е различно. Въпреки че много от съветите и 
триковете за популяризиране са едни и същи, начинът, по който ще ги 
приложите към различните събития, трябва да бъде съобразен с техните 
специфики. Изброените по-долу събития вероятно се случват във вашето 
училище всяка година:
	концерти
	Благотворителни събития и набиране на средства
	Избори за ученически парламент
	Спортни игри
	Училищни тържества
	Сценични представления 
Всички те ще се нуждаят от свой уникален стил, за да бъдат популяризи-
рани. В крайна сметка това, което е необходимо, за да накара хората да 
присъстват на футболен мач, е различно от това, което би ги събрало на 
предизборен митинг. 

5 бързи съвета, които ще ви помогнат  
да популяризирате училищно събитие

Без значение от вашето събитие тези следващи пет съвета ще ви помогнат 
да го популяризирате пред други ученици, учители, родители и местна 
общност и се надяваме да увеличите посещаемостта на следващото си 
събитие. 
1.  Бъдете атрактивни
Сред многото дейности, които вървят във вашето училище, важно е да се 
откроите с дизайн, който казва: „Хей, виж ме!“. Това означава създаване 
на нещо поразително, смело и цветно.
Плакатите и листовките имат силата да ги гледате в коридора, докато из-
ображенията в социалните медии могат да спрат хората да скролират и 
да ги накарат да обърнат внимание на вашето събитие. Този поглед за 
секунда може да бъде всичко, от което се нуждаете!
2.   Използвайте социалните медии
Социалните медии вероятно са мястото, където много ваши приятели и 
съученици (а и учители) прекарват времето си в мотаене. Те проверяват 
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Facebook, Instagram и дори Twitter на всеки няколко часа, за да видят как-
во се случва в света.
ако им обръщат толкова много внимание, може би и вие ще успеете да се 
промъкнете за малко в техните телефони и да откраднете малко от него 
за вашето събитие, нали? 
можете да направите това, като създадете публикации в социалните ме-
дии – като изображения с цитати или миниплакати, които карат хората да 
обръщат внимание и да прочетат повече за вашето събитие. 
3.   Създайте видеоклипове
Хората обичат да си представят (да визуализират) какво представлява да-
дено събитие. Виждането на други хора, които се забавляват или се под-
готвят за събитието, може да помогне да събудите интерес.
ако имате видеоклипове от предишно събитие, бихте могли да ги използ-
вате като начин за популяризиране на следващото събитие в социалните 
медии. Или можете да използвате Instagram, за да създадете минидоку-
ментални филми за вашата подготовка или за това, което хората биха мог-
ли да преживеят на събитието, в „истории“, които всичките ви последова-
тели могат да видят.
Например, ако подготвяте училищен концерт, можете да покажете част 
от подготовката на участниците или от подготовката на сцената. След кон-
церта, разбира се, също трябва да публикувате какво сте постигнали.
4.   Отидете офлайн
Не забравяйте да се насочите и към хората лично. Плакати, флаери, бро-
шури и програми могат да бъдат наистина ефективни за генериране на 
интерес към вашите дейности и за популяризиране на успехите ви.
ако можете да поставите плакати на стратегически места във и около учи-
лище, където правилните хора могат да ги видят, бихте могли да постигне-
те голямо увеличение на присъствието и популярността си. 
5.   Използвайте медиите на вашето училище
Вероятно вашето училище ще има някои медийни канали, които използва 
за връзка с родители, ученици или да се популяризира пред нови потен-
циални ученици. Това може да бъде всичко – от електронен дневник, учи-
лищно радио до канал в YouTube или страница във Facebook.
можете да попитате директора (наистина би било добре) дали може да 
използвате някой от тях, за да популяризирате вашето събитие. Той може 
да ви позволи да направите публикация, което да ви даде достъп до мно-
го по-голяма аудитория!
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Възможни дейности и примери на добри практики 
на ученически парламенти 

Ученическият парламент има правомощия, които го задължават да насоч-
ва действията си към пълното им изпълнение. Това означава, че парла-
ментът не само ще се занимава с дейности, които в момента са интересни 
и забавни, но има отговорността да бъде включен в работата на комисии, 
да повдига теми, важни за учениците пред училищни органи, да допри-
нася за предотвратяване и защита на учениците от дискриминация, наси-
лие, пренебрегване и пр.
Ще изброим някои форми на работа на ученическия парламент, които ще 
илюстрираме с примери от тяхната практика и практиката на младежки 
групи в рамките на граждански организации.
Обучение на връстници от връстници (тренинги) – членовете на парла-
мента използват обучители на връстници, преминали обучение по тази 
тема, в работата на комисията за превенция на насилието и дискрими-
нацията в училището. обучителите на връстници провеждат семинари, 
чиито сценарии включват поставянето на участниците в различни роли, 
проблемни ситуации, възможности за споделяне на опит и предложения 
за това как различните отговорни фактори могат да предотвратят тези 
проблеми. Някои от темите на семинара са: Насилие в партньорските 
връзки; Дигитално насилие от връстници; какво е дискриминация, как се 
разпознава и механизмите за защита и др.
обучението на връстници като младежка дейност може да бъде по теми, 
свързани с репродуктивното здраве на младите хора, като например: пре-
венция на болести, предавани по полов път, предотвратяване на нежела-
на бременност, когато е подходящият момент за сексуален контакт и т.н. 
разбира се, ученическите парламенти следят обученията за млади хора в 
местната общност и извън нея, като по този начин обучават членовете си 
как по-подготвени да предлагат обучение за връстници по различни теми. 
Или в сътрудничество с учителите проектират семинари, които по-късно 
провеждат с връстниците си. 
Форум театър. Една от театралните форми, които могат да се приложат в 
работата на драма секцията на училището, и като такава и като дейност на 
ученическия парламент, е формата на форум театралните представления 
като вид приложен театър. Theatre of the Oppressed или Театърът на по-
тиснатите (Freire, 2002) е добра техника за трансформативна подкрепа за 
уязвими, маргинализирани групи. Това е система от театрални работилни-
ци и интерактивни представления, чиято основна цел е да посочи същест-
вуващ проблем на индивида. Проблемът се представя чрез историята на 
главния герой, който се опитва да реши конкретен житейски проблем и 
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въпреки това преживява поражение. задачата на модератора на предста-
влението е да даде възможност на публиката да се включи по начин, кой-
то ще ги ангажира да намерят решение. 
В сцени, които публиката смята за ключови за обръщането на потока на 
историята и следователно за крайния резултат, той заема мястото на ге-
роя на сцената и прави това, което сметне за необходимо, за да направи 
нещата различни. По този начин посочва конкретни проблеми, с които се 
сблъскват членовете на определени социални групи, но също така отваря 
пространство за иницииране и подобряване на тяхната позиция (призив 
за солидарност, намиране на конкретни, конструктивни решения на даде-
ни ситуации). Целта е да предложим възможно най-много възможности и 
да усетим какво е да бъдеш в определена роля, да разбереш някой, който 
е потиснат, дискриминиран на каквато и да е основа.
за да могат членовете на парламента да използват форум театъра в своята 
работа, те трябва да преминат обучение и това може да бъде инициати-
ва за създаване на извънкласни дейности, където тази техника може да 
се практикува. Важно е да се отбележи, че много организации, работещи 
със и за деца, използват тази техника в работата си, имат голям брой из-
пълнения и е възможно тяхното посещение в училище. Някои от темите 
на представленията на форума в театъра, изпълнявани от младите хора, 
са: дигитално насилие, дискриминация, заетост, заделяне на бюджетни 
средства за деца и семейства, приобщаващо образование, участие и др. 
можете да разгледате постановки на форум театър на канала на отворен 
клуб – Ниш в YouTube: https://www.youtube.com/user/Otvoreniklub 
Дебатите могат да бъдат дейности, които фокусират ученическия парла-
мент върху теми, които са интересни за учениците. Техниката на дебат е 
доста приложима в преподаването, но може да се организира като де-
батни вечери от парламента или от определени клубове. Сблъсквайки 
мнение с аргументи, той допринася за развитието на критическото мисле-
не сред децата и младите хора. Необходимо е внимателно да подбирате 
темите на дебатите, за да може и утвърждаващи, и отрицаващи да имат 
силни аргументи. 
Теми на дебатите, реализирани от ученици в училищата: Учениците и 
учителите не инвестират достатъчно в добрите взаимоотношения; 
Учениците трябва да се учат първо на отговорност, а след това да 
участват във вземането на решения; Възрастните знаят най-добре 
какво е добро за децата. Темите на дебатите могат да включват и някои 
социално провокативни теми, по които все още не е постигнат консенсус: 
Реалити програмите трябва да бъдат премахнати, защото лошо вли-
яят на младите хора; Трябва ли да се въведе вечерен час за учениците; 
Социалните мрежи носят повече вреда, отколкото полза за младите 
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хора; Въвеждането на предмет за репродуктивното здраве ще намали 
броя на младежките бременности; Въвеждането на общественопо-
лезен труд може да намали насилието между учениците в училище; 
Училището носи най-голямата отговорност за предотвратяване на 
дискриминацията на учениците; Положителната дискриминация на-
сърчава развитието на толерантността; Членството в ЕС осигурява 
по-здравословна околна среда; Графитите са изкуство?; Младежката 
миграция трябва да бъде подкрепена; Младите хора са в безопасност 
онлайн; Футболните фенове са хулигани?! Боят трябва да бъде забра-
нен!; и т.н. ...
Викторините са честа забавна форма, която оценява знанията и умения-
та на екипите, а състезателният характер е нейната основна характерис-
тика. Викторините могат да бъдат организирани на различни теми. При 
проектирането на въпроси трябва да се внимава те да не се основават 
единствено на декларативни знания, а да търсят уменията на учениците 
в различни ситуации. Напоследък много се ползва Kahoot – това е при-
ложение за викторини, с което може да се правят викторини по телефо-
на или на компютър. Необходимо е учител или ученически парламент да 
направи викторината в някоя тематична област, а учениците поотделно 
или в предварително определени групи отговарят на въпросите от своите 
телефони, таблети или други устройства, които имат достъп до интернет 
и инсталираното приложение. Водещият на викторината и участниците 
имат автоматичен поглед върху точността на отговорите, точките и класи-
рането, което прави викторината по-интересна и динамична.
Ученическите инициативи са различни творчески форми, чрез които мла-
дите хора третират определен проблем или задоволяват своите нужди. 
Те се характеризират с оригиналност, участие на голям брой връстници, 
добра комуникация с целевата група... Някои примери за успешни иници-
ативи, реализирани от парламентаристи и младежки групи от граждански 
сдружения, са дадени в обучителната част на това ръководство.
Ето още някои дейности:
Маскарад – маскиране като исторически личности, които принадлежат 
към някаква уязвима група и които са били изложени на дискриминация 
или насилие поради личните си качества. В рамките на маскарада всеки в 
двуминутно представяне на своя герой описва неговата специфика и труд-
ностите, с които се сблъсква през живота си.
Уличен пърформанс – привличане на вниманието например към жени от 
миналото, съгражданки, които чрез работата и действията си са спечели-
ли общественото внимание, но то е угаснало с времето. По улицата бяха 
поставени големи листове хартия за флипчарт, а минувачите бяха инструк-
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тирани да напишат имената на известни съгражданки, както и някакви 
подробности за тях. Следващите допълват съдържанието с факти, които 
са им познати, и така се осветява животът на местната героиня. Подобен 
перформанс може да се направи на различна тема. 
Лице и опако на училището – учениците снимат всичко, което смятат за 
добро в своето училище (лице на училището), и всичко, което е лошо (об-
ратната страна, опакото на училището). Парламентът подбира снимките, 
организира изложба и пита за мнението на връстниците за „опакото“, кое-
то ще коригират заедно с училището през следващия период. Или ще по-
иска от училището да отстрани констатираната нередност.
Богатството на многообразието – това, което ни прави всички еднак-
ви; това, което ни прави всички различни. Средството на изразяване е об-
разът, чрез който участниците по художествен начин представят различи-
ята чрез контрасти, изтъквайки, че разликите са естествени и обогатяват 
света. креативността на учениците в изобразяването на разнообразието 
чрез рисунки е изключително висока и важна превантивна дейност за 
дискриминацията и насилието, произтичащи от различието.
Кратки видеоклипове – артистичното изразяване винаги е било тема, 
близка до младите хора. Правенето на кратки видеоклипове (две минути) 
на определена тема, след това подбирането им и организирането на про-
жекция или публикуването им в училищната ФБ група или в социалната 
мрежа на парламента е добър начин да се привлечете вниманието към 
дадена тема и справяне с проблема.
Състезания на парламента в различни категории: спортист на годината; 
най-духовит ученик; доброволец на годината и други категории за номи-
нацията. По този начин се обръща внимание и на други ценности, които 
искат да се откроят и да бъдат популяризирани, а не само на училищните 
знания и постижения.
Списъкът с дейности, които парламентът може да организира, е неиз-
черпаем: изследвания, проучвания, фокус групи с връстници; тематич-
ни партита със саморегулиране на дисциплината; хуманитарни акции; 
отбелязване на важни дати; седмица на красиви думи; публични речи 
и топ листа на говорителите по различни теми; седмица на различни-
те култури; виртуални онлайн презентации; тематично кино; спортни 
събития от кооперативен характер; ученически консултантски и меди-
ационен център; тематични изложби; научни задачи; кутия на доверие-
то; училищна стена за графити; форми за драматизация и интерактивна 
изява на участието: пиеси, скечове, анимации, представления, интерак-
тивни изложби и др.
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ПрИмЕр – Оценка на работата на учителя 
Парламентът предложи на експерти на училището (педагог, психолог...), 
че през следващия период биха искали да оценят работата на преподава-
телите в училището като част от дискусия за взаимоотношенията между 
ученик и учител. заедно с учителите и експертите бяха определени кри-
териите за профила на добрия учител и след това учениците можеха да 
предложат анонимно тези, които смятат, че отговарят най-добре на крите-
риите. Необходимо бе да се напише аргумент за всяко предложение, като 
се посочат конкретни подкрепящи примери. 
комисията, съставена от представители на експертите и парламента, стиг-
на до 5-има учители, които според мнението на учениците са любимите 
им, съгласно броя на гласовете и аргументите. Преподавателският състав 
и учениците са информирани за това кои са те и по какви черти, характе-
ристики в работата са избрани тези преподаватели. Всичко това е подкре-
пено с положителни примери. Някои от изброените критерии са: добре 
обяснява материала, справедливо оценява, проявява интерес към пред-
ложенията и проблемите на учениците; „пука му“ да се научим и се труди, 
когато обяснява; последователен е в изискванията си; в клас е интересно, 
не изнася лекции, а дава интересни задачи и въпроси и т.н.
ПрИмЕр – Ден на розовата фланелка
През 2008 г. премиерът на Британска колумбия обявява 27 февруари за 
ден срещу тормоза в училище. На следващата година на 25 февруари 2009 
година също много ученици честват този ден, идвайки в училище по ро-
зови тениски и други розови дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и 
„Ден на розовата фланелка“. Скоро тази инициатива на канадските учени-
ци се подема и от хиляди училища по целия свят.
Дейностите, с които бе отбелязан този ден в училище, бяха:
	Изготвихме табло с послания как да сме по-добри, по-толерантни и 

по-уважителни към хората около нас. Не бива да се тормозим взаим-
но. задачата се възложи на пети клас. Те се заеха да изработят постер, 
оцветен с различни цветове и обсипан с положителни послания, опи-
сани върху изрязани картонени фланелки.

	Ученици от осми клас изготвиха табло за тормоза, видовете тормоз и 
ролята на тормоза върху обществото.

	Петокласничка предложи и поръча розови тениски с послания. много 
ученици и учители се облякоха с тях и така изразиха своята позиция.

	Десетокласничка приготви розови сладки и бисквити за всички.
	Изготвена беше презентация, която се представи пред 5 и 6 клас. 
	Проведе се обсъждане на тема „Безопасност в интернет и кибертор-

мозът“ – ученици доброволци от гимназията обучаваха ученици от 
осмите класове. 
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	Изготвиха се розови табелки с форма на тениски и бяха раздадени на 
всички в училището.

	В часа на класа всеки класен ръководител обсъди със своя клас темата 
и как да сме по-толерантни един към друг.

	На отделен постер всеки можеше да напише своето послание към съ-
учениците си.

Инициативите на парламента могат да излязат извън рамките на училище-
то и да се съсредоточат върху местно ниво, например: отправяне на пред-
ложения за обогатяване на културни, спортни и развлекателни програми 
за младите хора; местно доброволчество; младежко участие в местния 
съвет за младежта и др.

Източници на ресурси и фондонабиране
След планиране на свои инициативи ученическият парламент трябва да 
осигури всички необходими ресурси за тяхното осъществяване. много 
често тези ресурси съществуват в общността, но е важно да бъдат открити 
и използвани по най-добрия начин в полза на ученическата общност.

Източниците на ресурси, до които най-често има достъп ученическият 
парламент, са:
Членовете на ученическия парламент – лични умения (писане на текстове, 
фотографиране, работа с компютърни програми, дизайн, презентационни 
умения и други); техника (фотоапарат, камера, лаптоп, принтер, велоси-
пед и др.); материали (всичко, с което разполага и може да се допринесе 
– напр. ръкавици, четки, метли, кутии, хартия, сгъваеми маси и столове, 
разклонители и др.); лични контакти с ключови партньори.
Училището – възможности за използване на училищните пространства 
(стаи, зали, двор), техника (мултимедийни проектори, озвучителни уред-
би, микрофони и др.); съществуващи партньори на училището; информа-
ционни канали за достигане до заинтересованите страни.

УП Училище Училищна 
общност

местна 
общност
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Училищната общност – умения на ученици (доброволци), подкрепа от 
учители и ръководство, привличане и включване на родители (материал-
но и нематериално участие), училищното настоятелство, бивши учители, 
известни личности (бивши ученици на училището), спортни отбори и дру-
ги клубове, които имат изяви на градско и национално ниво.
Местната общност – общинска администрация, културен дом, младежки 
дом, читалища, библиотеки, неправителствени организации, ученически 
парламенти на други училища в града, медии.
освен изброените към източниците на ресурси спадат също средствата от 
националните и международните донорски програми.

Дейности за набиране на средства (фондонабиране) 
много често основен източник на финансови ресурси за осъществяване 
на целите и осигуряване на дейността на ученическите парламенти са 
инициативи, планирани и организирани от самите ученици с подкрепата 
на училищното ръководство. 
освен добре познатите базари, свързани с традиционни празници от на-
ционалния календар и благотворителни концерти, ето още две раборещи 
идеи за фондонабиране:
Кампания „Жълти стотинки“ – възниква във Франция, но бързо се раз-
пространява в цяла Европа. Събират се само монети от 1, 2 и 5 стотинки, 
които поотделно са с ниска стойност, но събрани в голямо количество се 
постига сериозен финансов ресурс. кампанията може да е текуща – да 
се поставят подходящи съдове за събиране на стотинките на определени 
места в училище и на кратки периоди да се отчита събраната сума (вся-
ка седмица или поне веднъж месечно) или да се оповестяват ден, час и 
място за приемане на стотинките, които учениците са събрали за опреде-
ления период (няколко пъти в годината). Представянето на информация 
за събраните средства е изключително важно, защото така се гарантира 
прозрачност на кампанията и се повишава доверието на участниците в 
нея. кампанията може да се комбинира с допълнителни мотивиращи пос-
лания и конкурси, например „Най-щедър клас“, „Най-тежко дарение“ и 
други, а победителите могат да бъдат „наградени“ за участието си с бла-
годарствени писма, сертификати, дребни предметни награди, торта или 
нещо друго. Тази кампания може да излезе и извън пределите на учили-
щето, но е необходимо много добро планиране и организиране на всяка 
една от стъпките, за да се постигне желаният резултат. 
„Магазинче за усмивки“ – инициативата наподобява традиционните ба-
зари, но дейността й е целогодишна и при сериозно старание на органи-
заторите може да привлече сериозни финансови ресурси. магазинчето 
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може да предлага различни предмети, изработени от ученици, учители 
и родители – ръчно изработени картички, подходящи за рожден ден и 
други празници, красиви подаръчни кутии, рисувани чаши, свещници, 
малки картини, красиви пликове за писма, изделия от амбалажна хар-
тия, украса за различни поводи и всичко, което може да бъде създадено 
в името на определена кауза. Всеки, който има нещо ново, но няма да 
използва, също може да го предостави. Източник на предмети могат да 
бъдат също часовете по изобразително изкуство, клубове „Приложно 
творчество“ или други подходящи в училището. магазинчето се нуждае 
от много добра рекламна кампания и мотивиране на училищната общ-
ност да участва в инициативата. за да заработи магазинчето, освен из-
работването на предметите е необходимо да му се намери подходящо 
място и да се организира неговата дейност. ако в училището има библи-
отека или книжарница с постоянен достъп – това е добро място за него. 
Факторите, които ще гарантират успеха на инициативата, са няколко – 
предметите да са старателно изработени, да са красиви и приложими, 
магазинчето да е достъпно, познато и популярно сред много хора (уче-
ници, учители, родители и посетители на училището), периодично да се 
добавя нов асортимент, ясна цел на дарителската кампания, прозрач-
ност на събраните средства и за какво ще бъдат разходвани. Представе-
те си, че в училището се вземе общо решение поздравителните картички 
по различни поводи да бъдат взети от магазинчето срещу скромно да-
рение, а ако успеете да привлечете и родителите към тази инициатива, 
ще можете да осъществите част от своите идеи и каузи за училището и 
за съучениците си. 

ПраВИла – За да бъде успешна инициативата за фондонабиране, не-
зависимо от нейната форма е важно да:

	си поставите реалистична цел, да бъдете търпеливи и постоянни,
	измислите име на кампанията си, което да привлича вниманието и 

да мотивира,
	популяризирате идеите и целите си сред максимална аудитория и да 

актуализирате информацията на определени интервали,
	изработите рекламни плакати, които да насочват аудиторията към 

инициативата или кампанията (естествено плакатите ще са израбо-
тени от ученическия парламент и поставени на видно място в учили-
щето),

	поддържате мотивацията за участие в дейностите по подходящи 
начини – конкурси, изложба със снимки на дарителите (ако са съ-
гласни), честа информация за събраните средства и за тяхното при-
ложение, възможност за лично участие на дарителите в конкретно 
събитие,



61

	разширявате кръга на участниците и съмишлениците си чрез извеж-
дане на информацията за дейностите си извън училището, 

	не се отказвате, ако възникнат трудности и да търсите възможност за 
тяхното преодоляване,

	популяризирате подобаващо успеха си.

Слабости в работата на ученическия парламент
освен силните си страни ученическият парламент се изправя и пред ня-
кои трудни предизвикателства. Учениците посочват това като слабост на 
парламентарната работа и заявяват, че основният проблем във функцио-
нирането на парламента в техните училища е, че не са определени:
	начини за избор на представители за ученическия парламент – често 

липсва демократичен начин на избиране;
	критериите за избор на ученици в ученическия парламент;
	процедури на дебатите;
	обхват на дейностите;
	начини за комуникация между парламента и училището. 

Често е изразена декоративната роля на ученическия парламент 
(съществува, за да съществува, защото парламентът е законово 
задължение) и няма истинско участие – подхранва се послушният 
характер у учениците.

Проучвания сред младите хора, проведени през предходни периоди, по-
казват, че понякога те не са доволни от функционирането на ученическия 
парламент в тяхното училище и изброяват следните причини:
	неадекватно време за провеждане на заседанията (Обикновено е 

между смените, а ние тогава имаме седми час, никога няма фикси-
рано време за заседанията. На половината не е удобно, защото са 
в час през това време...);

	незаинтересованост на учениците, учителите, училището (Там се го-
ворят глупости. В началото бях мотивирана да допринеса за ра-
ботата на парламента, но изглежда като дебатен клуб, никой не 
слушаше никого, всеки просто говори за проблема си. И така по-
стоянно ... нищо конкретно. Учителката прокоментира, че би било 
по-добре да учим, вместо да губим времето си в парламента. Пи-
тахме я дали ще ни помогне да организираме турнир, тя каза, че 
няма време, защото има достатъчен брой часове);

	липса на информация за парламента и възможностите му – ползите 
за учениците, училището, учителите, родителите, местната общност 
(В моето училище има парламент, но не знам какво прави ... Не ме 
интересува, защото той обсъжда само абитурентската вечер и 
екскурзии. Седем дни загубихме, като обсъдихме дали трябва да из-
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лезем с предложение за смяна на учител);
	сериозността на представителите (Някои, които седят там, нямат 

представа какви са, други идват само за да коментират предложе-
ния на други хора и просто критикуват всяко решение на парламен-
та, действат като истинска опозиция, но на кого?);

	неефективност и дезорганизация (За втори път ние сме на една и 
съща точка от дневния ред. Всички говорят какво искат и колко ис-
кат. Председателят на парламента по никакъв начин не спира дис-
кусията, не обобщава и не я поставя на гласуване. Не мисля, че ос-
таналите знаят какво трябва да се прави, затова отделяме много 
време за празни приказки, полуистина ... Сформирахме парламент 
и чакаме учителите да ни поканят да участваме в някоя комисия. 
Като че ли ние знаем нещо...);

	нетолерантност и неприемане на различно мнение (Страхувам се да 
кажа каквото мисля, защото мнозина ще омаловажат моето пред-
ложение. И така постоянно, всяко предложение се осмива от едни 
и същи хора, а нищо конструктивно не предлагат. Излежда, че е 
важно само да бъдеш гръмогласен ...);

	избрани представители без демократично вземане на решения (Клас-
ният попита кой иска в парламента. Ние се кандидатираме, тога-
ва училището разгледа нашите предложения и избира представи-
телите.);

	отхвърляне на парламента от учителите – „миниране“ на всяка стъп-
ка от пътя, пренебрегване както на парламента и дейността му, така 
и на учениците, избрани за представители (Нямаме буквално време 
кога да съберем парламента. И за това отделяме много време и 
енергия. Понякога съвпада с час и учителката не ми позволява да 
напусна класа. И то с много обидни коментари по отношение на 
парламента. На мнозина се изправят косите от споменаването на 
парламента). 

Защо учители и ученици имат негативно отношение
Някои учители имат негативно отношение към парламента. често се 
оказва, че основната причина всъщност е оскъдната или липсваща инфор-
мация, която имат за ученическите парламенти. Някои не искат и да зна-
ят повече, опасявайки се, че ще бъдат принудени да поемат задължения, 
което ще ги лиши от свободно време. Те считат, че учениците в парламен-
та си губят времето и по този начин пренебрегват редовните училищни 
задължения. Гледат на парламента като на заплаха за авторитета на учи-
телите: аз съм възрастен и знам най-добре какво е добро за тях.
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Изводи от изследването – недостатъчна подкрепа за ученическия 
парламент
Като причина за липсата на подкрепа за ученическия парламент 
от страна на учителите най-често се посочват: отсъствието от 
час, на дейността на парламента учениците гледат като на на-
чин за злоупотреба с извинените отсъствия. 
Учителите показват липса на разбиране за всички инициативи, 
състезания и събития, организирани от ученическия парламент, 
поради честите отсъствия. В други училища ситуацията е по-до-
бра, защото дейността се организира в извънучебно време, за да 
се избегнат горните проблеми.
Недостатъчната информация и мотивацията на учителите, съ-
средоточеността върху предметите им и други проекти, с които 
се занимават, също са причини за недостатъчна подкрепа за пар-
ламента.
Младежките работници смятат, че една от бариерите пред ра-
ботата е, че учителите не проявяват разбиране, а в някои случаи 
буквално ги саботират, не приемайки ги на сериозно. 
Като причина за липсата на подкрепа от страна на учениците 
учителите посочват незаинтересоваността и натовареността 
на учениците в редовния учебен процес и извънкласните дейности; 
не го приемат сериозно; намират, че губят времето си; не позна-
ват работата на парламента...
Голям брой ученици и учители не знаят какво представляват уче-
ническите парламенти и защо са важни. Често парламентът се 
занимава със себе си и със собствената си организационна струк-
тура, не са изпитали ползите от неговото функциониране. Според 
тях лошата осведоменост за ученическите парламенти е ключова 
причина парламентите да не функционират толкова добре.

Истини и заблуди за ученическия парламент
 Ученическият парламент дава повече права на учениците, а по-

малко на учителите.
Заблуда. Формирането на ученически парламенти не представлява загу-
ба на авторитет от учителите, а възможност за упражняване на основни 
права и допринася за по-добро сътрудничество между учители и ученици.
 Със своята работа и действия парламентът не трябва да наруша-

ва правата на учителите. 
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Истина. Границите при упражняването на права се определят от правата 
на другите, което означава, че при упражняването на своето собствено 
ние не можем да застрашаваме правото на друг или дори собственото си 
право. 
 Лидери на ученическия парламент трябва да бъдат тези, които 

планират да се занимават с политика. 
Заблуда. Ученическият парламент подготвя учениците за живот в демо-
кратично общество и не е център за набиране на бъдещи политици. за 
съжаление в някои училища председателите на ученическите парламен-
ти се избират, защото принадлежат към младежки групи на политически 
партии.
 Учителите много по-добре разбират нуждите на учениците, от-

колкото те самите, защото учителите са по-възрастни и по-оп-
итни. 

Заблуда. Децата и младите хора разбират най-добре своите нужди, най-
добре разпознават проблемите на своите връстници. 
 Правото за участие на децата се подразбира, децата напълно са-

мостоятелно работят в парламента, без възрастни. 
Заблуда. В процеса на участие децата и възрастните са заедно. Възрастни-
те не могат да избегнат ролята си в процеса на участие.
 Учениците, които са недоволни от работата на парламента, мо-

гат да отзовават своя представител. 
Истина. Представителите в парламента представляват интересите на уче-
ниците, имат задължение да информират своевременно за взетите реше-
ния и да обсъждат с тях всички въпроси, които могат да бъдат поставени 
пред парламента. ако учениците, които са ги делегирали, не са доволни 
от тяхната работа – те могат да бъдат отзовани. Представителите също 
имат възможност да подадат оставка.
 Ако парламентът с мнозинството вземе решение, за което не е 

гласувал вашият представител – той не е длъжен да го изпълнява. 
Заблуда. ако решението се вземе с мнозинство, всички трябва да го спаз-
ват, дори ако не всички членове на парламента са удовлетворени от него.
 Членовете на ученическия парламент не вземат решения, които са 

изключително в техен личен интерес. 
Истина. Избраните представители представляват всички ученици в едно 
училище. Доверието, показано на изборите, се оправдава с вземане на 
решения, които са в интерес на всички ученици, без дискриминация.
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 Качеството на работа на парламента зависи от разделението на 
ролите вътре в него. 

Истина. качеството на работа на ученическия парламент, наред с други 
неща, зависи от адекватното разпределение на работата в екипа, като се 
има предвид конкретната работна задача. 
 Децата/и младите хора трябва първо да се научат да поемат ого-

ворност за своите постъпки, а чак след това да имат възможност 
да упражняват своите права в ученическия парламент. 

Заблуда. Правата не са нещо, което се дава на децата от възрастните, 
нещо, което децата трябва да заслужат. Децата ги придобиват по рожде-
ние и никой не може да ги лиши от тях. Но учениците също трябва да са 
запознати с правата и отговорностите си, посочени в законите.
 Представителите в парламента не са само ученици с отличен успех. 
Истина. Не може да се твърди, че само отличните ученици ще бъдат ус-
пешни парламентаристи, нито че парламент, състоящ се само от отлични 
ученици, ще функционира добре.
 Това е мястото, където се решават всички проблеми. 
Заблуда. Правомощията на ученическия парламент са точно определени 
(правна рамка).
 Ученическият парламент е ученически и не е длъжен за своите ре-

шения да информира възрастните в училище. 
Заблуда. Ученическият парламент е длъжен да информира ръководните 
органи на училището за своите решения: директора, педагогическия съ-
вет, настоятелството, родителите. Учениците могат да инициират и реали-
зират проекти в сътрудничество с училищните власти.
 Ученическият парламент се нуждае от допълнителни финансови 

средства, които единствено училището може да осигури. 
Заблуда. Въпреки че основна отговорност на училището е да осигури 
ресурси за работата на парламента, както беше обсъдено по-горе, учи-
лището не е единственият източник за осигуряване на такива ресурси и 
финансиране. Дейностите на ученическия парламент отчасти са насочени 
към набиране на материални и финансови ресурси за неговата работа и 
функциониране, напр. организиране на базари, благотворителни съби-
тия, сътрудничество с организации, които могат да финансират отделни 
инциативи, и пр. 
 Ученическият парламент трябва да насърчи участието на родите-

лите в училищния живот. 
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Истина. родителите представляват значителен ресурс в работата на уче-
ническия парламент; освен това в техен интерес е ученическият парла-
мент да функционира добре. Има много дейности, които могат да бъдат 
инициирани и осъществени съвместно.
 Ученическият парламент може да повдига въпроси, важни за мла-

дежите от местната общност. 
Истина. Дейностите могат да бъдат не само на училищно ниво, но и на 
по-широко ниво, като по този начин допринасят местната общност да ос-
ъзнае проблемите и потребностите на младите хора и да направи живота 
им по-добър и смислен. Желателно е за решаване на подобни проблеми 
ученическите парламенти на различни училища да се обединяват. По този 
начин се мобилизират сили и енергия и се осигурява по-голямо участие на 
връстниците.
 В ученическия парламент трябва да се чува гласът на всички групи 

и подгрупи в училището, като малцинства, лица с увреждания и пр. 
Истина. В ученическия парламент трябва да има действия за осигуряване 
на по-голяма видимост и участие на тези малцинствени групи. 
 Не е важно от какъв пол са лицата в ръководството на парламента. 
Заблуда. Тъй като ученическият парламент е демократично избран орган, 
който трябва да представлява интересите на всички, важно е момичетата 
и момчетата да са еднакво представени в ръководството. По този начин 
може да се гарантира, че някои проблеми не се пренебрегват и че парла-
ментът се занимава с проблемите и на двата пола.
 Само членовете на ученическия парламент се занимават с планира-

не и реализиране на различни инциативи, не и останалите ученици. 
Заблуда. Погрешно схващане. Ученическият орган на самоуправление в 
организационен смисъл планира и ръководи дейностите, но други заин-
тересовани ученици участват в тяхното планиране и изпълнение. Това е 
особено важно в работата на отделни комисии (за спорт, културни дей-
ности, обучение на връстници и др.), когато е добре в изпълнението на 
дейностите да се вкючат учениците в съответствие със своите интереси.

Партньорство, мрежа, практическа общност 
Партньорството представлява подход за решаване на проблеми, основан 
на сътрудничество, а не на съперничество. Партньорствата са предназна-
чени за съвместно решаване на проблеми, обмен на ресурси, сътрудни-
чество, координация и изграждане на коалиции. Партньорството обеди-
нява институционалните способности и човешките ресурси под формата 
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на умения, опит и идеи за справяне с общи проблеми, които често са из-
вън капацитета на една организация или група. отношенията между парт-
ньорите могат да бъдат временни или постоянни. 
за ученическите парламенти партньорството е възможност за допълни-
телна подкрепа и увеличаване на капацитета, особено при застъпнически 
акции.

Видове партньорство

Мрежи – Взаимоотношенията между партньорите в мрежите често са по-
малко формални или неформални. основната цел на повечето мрежи е 
да обменят информация между членовете и да споделят опит в своите 
местни дейности.
Координация – отношенията между членовете са по-тясно свързани. оп-
ределяне на специфични задачи сред организациите, които изискват ре-
сурси (за управление, изпълнение на конкретни задачи) извън обмена на 
информация.
Сътрудничество – Взаимоотношенията между членовете са добри, опре-
делени за съвместни дейности.

Принципи на партньорството

Доверие
Доверието е най-важно, ако партньорството премине много граници – 
междуличностни, междуинституционални и в същото време междукул-
турни. При такива условия съществува риск от недоразумения и има нуж-
да от ясно изразяване на интерес и стремеж и от двете страни.
Прозрачността между партньорите е в основата на солидни и честни отно-
шения. Връзката, която включва прехвърляне на ресурси, изисква спазва-
нето на стриктни работни принципи, като отчетност и добро управление. 
Но в повечето случаи трябва да се осланяме на отношенията, основаващи 
се на доверие, а не на правни условия и заплахи за наказателни действия.
Взаимност
В този случай партньорските отношения са отворени за диалог и обмен на 
мнения. Уважението е от изключителна важност.
Солидарност
Солидарността означава чувствителност и ангажираност към проблеми-
те, усилията и ограниченията на други партньори, особено на онези, кои-
то действат в условия на неравнопоставеност. Това означава готовност 
да реагираме по подходящ и своевременен начин на различни нужди. 
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Солидарността не е просто модна фраза, а реакция на реални нужди и 
ограничения, основани на уважение и равнопоставеност в партньорските 
взаимоотношения.
Отчетност
Всяко партньорство включва права и задължения. Това е голямо предиз-
викателство, когато единият партньор има ресурсите, а другият трябва да 
ги поиска, или единият има правомощия да решава кой получава средства 
и колко, а другият е отговорен за тяхното използване. Няма напълно за-
доволителен отговор на тази дилема. Този факт обаче не прави партньор-
ството по-малко желан идеал. Това е идеал, който си заслужава усилията.

Що е мрежа?

мрежата е асоциация от независими индивиди или организации. Това е 
доброволна и, много важно – хоризонтална, а не йерархична структура. 
членовете й са равнопоставени, обединени доброволно, на базата на спо-
делена обща цел или кауза. Функциите на мрежата включват най-често 
комуникация, сътрудничество и обмяна на опит. В някои случаи може да 
се стигне до застъпничество и въздействие за вземане на политически ре-
шения.

Видове мрежи

Има различни класификации на мрежите по различни признаци, но за це-
лите на това изложение ще ги разделим на база тяхната функционалност:
	Социални мрежи. Този вид мрежи не са активно планирани и упра-

влявани. При тях водещ е социалният контакт на някаква обща база. 
основната им функция е обмен на информация между участниците. 
Добър пример за социална мрежа е Facebook;

	Практически общности (CoP). На тях ще се спрем по-подробно по-до-
лу, но фокусът им е обмяната на добри практики между професиона-
листи; 

	Формални мрежи. При формалните мрежи се споделят общи, общест-
вено значими визия и цели, за постигането на които активно се пла-
нират и предприемат дейности от членовете на мрежата. Характерно 
при тях е, че независимо дали са регистрирани като консорциуми или 
не, при тях съществуват разписани правила и ясно разпределение на 
функции, отговорности и пр.

Един начин за работа в мрежа е изграждането на градски или общински 
младежки или ученически съвет, в който участват представители на уче-
ническите съвети от различни училища. По този начин те координират 
дейността си, учат се един от друг, споделят общи ресурси, в състояние са 
да организират по-големи акции или кампании на местно ниво.
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мрежите могат да са регионални, национални или интернационални, 
което увеличава възможностите многократно, например да се изпълняват 
съвместни проекти. Такива инициативи ще наречем „мрежови“, в тях мо-
гат да се включват няколко или всички членове на мрежата в зависимост 
от техния интерес.

Практическа общност (CoP)

Този термин се използва за първи път през 1991 г. от теоретиците Жан лав 
и Етиен Венгер. Хората ги възприемат като начини за насърчаване на ино-
вациите, развитие на социалния капитал, улесняване и разпространение 
на съществуващите знания и т.н.
Практическите общности могат да бъдат определени отчасти като процес 
на социално учене, който се случва, когато хората, които имат общ инте-
рес към даден обект или област, си сътрудничат за продължителен пери-
од от време, споделят идеи и стратегии, определят решения и изграждат 
иновации. Венгер дава проста дефиниция: „Практическите общности са 
групи от хора, които споделят загриженост или страст към нещо, което 
правят, и се научават как да го правят по-добре, докато редовно си взаи-
модействат.“ 
Необходимо е да се направи разграничение между това какво е практи-
ческа общност и какво не е. Има три задължителни компонента на прак-
тическата общност:
1. Трябва да има споделен домейн (област на интерес – например: фе-

нове на Стар Трек, учители по история в средното образование, лю-
бители на риболова, телевизионни техници и т.н.). Това не е просто 
мрежа от хора или клуб от приятели. членството означава ангажимент 
към домейна.

2. Трябва да има общност. Необходим компонент е, че членовете на кон-
кретен домейн си взаимодействат и участват в споделени дейности, 
помагат си взаимно и споделят информация помежду си. Те изграж-
дат отношения, които им позволяват да се учат един от друг. По този 
начин простото споделяне на една и съща работа не означава CoP. 
Статичен уебсайт за лова и риболова сам по себе си не е практическа 
общност. Трябва да има хора, които да взаимодействат и да се учат за-
едно, за да се създаде такава. обърнете внимание обаче, че членове-
те не работят непременно всеки ден заедно. Венгер посочва примера 
на импресионисти художници, които понякога се срещат в кафенета-
та, за да обсъждат стиловете на живописта си. Той посочва, че макар 
тези мъже обикновено да творят поотделно, тези взаимодействия са 
от съществено значение, за да формират практическа общност.

3. Трябва да има практика: CoP не са само хора, които имат интерес към 
нещо (например спортни или селскостопански практики). Третото из-
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искване е, че членовете са практикуващи. Те разработват общ репер-
тоар от ресурси, които могат да включват истории, полезни инстру-
менти, опит, начини за справяне с типични проблеми и т.н. Този вид 
взаимодействие трябва да се развие с течение на времето. разговорът 
с непознат, който случайно е експерт по тема, която ви интересува, 
само по себе си не прави практическа общност. 

общностите развиват своята практика чрез разнообразни методи, вклю-
чително: решаване на проблеми, искания за информация, търсене на 
опит на други хора, използване на средства, координация и синергия, об-
съждане на събитията, посещение на други членове, картографиране на 
знанията и идентифициране на пропуски.

Виртуална практическа общност (VCoP)

онлайн общност за практикуване, известна също като виртуална практи-
ческа общност (VCoP), е практическа общност, която се развива и се под-
държа чрез интернет. за да се квалифицира като VCoP, трябва да бъдат из-
пълнени характеристиките на практическа общност, описана по-горе. за 
тази цел VCoP трябва да включва активни членове, които са практикуващи 
или „експерти“ в конкретната област на интереси. онлайн практическата 
общност позволява на участниците да четат, изпращат и получават съвети 
и обратна връзка от общността до степента, в която желаят. 
Ученическото и младежкото самоуправление е домейн, около който може 
да се създаде практическа общност, защото темата вълнува младежки 
работници, учители, директори на училища, но най-вече самите млади 
хора. за да е пълноценна и да позволи включването на заинтересовани на 
по-голяма територия, решението е да се ползват новите информационни 
технологии, т.е. общността да е виртуална (VCoP).
В рамките на нашия съвместен проект ще се опитаме да изградим такава 
виртуална практическа общност, както и да я използваме за развитието 
на мрежови проекти на включените в нея училища и ученически парла-
менти.
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 Обучение на ученическия парламент

Основи на групово-динамичния тренинг
Групово-динамичните тренинги, които от тук нататък ще наричаме тре-
нинги или просто (интерактивни) семинари, станаха особено популярни 
през последния четвът век. Те са широко приети и прилагани в психоло-
гическата практика, особено в рамките на програмите за превенция, на-
сочени към деца и младежи. Участието в такива семинари често изглежда 
като игра, но всъщност в тренинга могат да бъдат обхванати много сери-
озни теми. В тях рисуването, притчата, играта на роли се използват като 
изразни средства. По време на работата семинарите развиват положите-
лен климат, свързаност между участниците, чувство за принадлежност, 
както и социална отговорност. Всички участници в семинара седят в кръг, 
всички активно участват и няма наблюдатели. Води се сметка за нуждите 
на всеки, развива се отговорност по отношение на другите и към дадената 
ситуация. Продължителността на семинара е предварително уговорена и 
в идеалния случай трае между 60 и 90 минути. Идеалният брой участници 
е до 15-20.
работата в тренинга е творчески акт. Семинарите могат да бъдат приго-
дени или създадени специално в зависимост от нуждите на програмата, 
като се вземат предвид основните принципи на този вид обучения. Групо-
во-динамичният тренинг е интерактивен модел на обучение, който черпи 
от индивидуалния опит на участниците и водещия и е проектиран като 
активен, опитен, рефлексивен и съвместен процес. 
Семинарите също използват кратки теоретични презентации, за да обяс-
нят същността на ключовите понятия, процеси и явления, както и как те 
са свързани със съществуващите знания и опит на участниците. като на-
чин на обучение семинарът се стреми да имитира процеса на познание, 
което се прави при автентични житейски обстоятелства и води до пълно 
преживяване, използваемо и дълготрайно. Това може да се постигне чрез 
планиран, ръководен и обвързан с времето процес, съставен от няколко 
етапа на този модел на обучение:
	участниците първо се запознават с темата;
	създава се ситуация, която позволява на всеки да участва активно в 

проучвания и намиране на решения;
	чрез дискусия се обменя, изяснява и оформя опит;
	този опит се свързва със съществуващите знания и се обобщава.
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Видове тренинги
Тренингите могат да бъдат разделени на две основни групи:
1.  Творчески, насочени към развиване на творческа изява. Тази група 

включва драма, музика, изкуство, поезия, видео и др.;
2.  Образователни, насочени към учене в най-широкия смисъл на дума-

та. В рамките на образователни интерактивни семинари разгранича-
ваме:
а) познавателни, насочени към придобиване на конкретни знания и 

умения, но също така насочване и стимулиране на основни позна-
вателни процеси като разсъждение, учене, запомняне, мислене, 
аргументиране на мнение, планиране;

б)  превантивни, насочени към първична превенция чрез придоби-
ване на знания и поглед върху себе си, другите и връзките с дру-
гите. Те са фокусирани върху развитието на личността, изразяване 
на емоции и т.н.

за провеждането на семинарите се обучават експерти от различни специ-
алности: психолози, педагози, социолози, лекари, възпитатели, учители. 
Те трябва да притежават някои теоретични знания и основна емоционал-
на чувствителност за целевата група, с която работят. В семинарите не се 
цели предизвикване на силни емоции. работата е проектирана така, че 
участникът да получи първоначалния импулс, да помисли по темата, да 
намери свои собствени решения и т.н. Важно е да се отбележи, че по вре-
ме на семинара някои участници все пак могат да изпитат интензивни из-
блици на емоции. В такива ситуации е важно да се установи невербален и 
вербален контакт с човека, опитвайки се емпатично да се открие какво го 
притеснява и да се остане с него, докато критичният период не приключи 
и проблемът не бъде преодолян.

Правила на групово-динамичния тренинг
1.  Всички участници в семинара седят в кръг. от тази позиция следва, 

че всички участници са равни, включително водещият. Този вид седя-
ща организация символизира общността и дискретността. По практи-
чески причини понякога се налага да се организира тренингът в полу-
кръг;

2.  Всеки има равен шанс да бъде изслушан. Най-често водещият се об-
ръща към всеки поотделно, тоест всеки говори по една и съща тема 
един след друг, докато седи в кръга или по друг начин. Всеки има пра-
во да бъде изслушан;

3.  Всеки слуша всеки. Не се толерира прекъсване;
4.  Всеки участва в семинара, няма наблюдатели, но всеки има право 

да запази мнението си за себе си, да не го изразява публично пред 
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групата, като казва „пас“, когато му е редът;
5.  Договореното време се спазва. Няма закъснения, няма по-ранни из-

литания от групата;
6.  Зачита се разнообразието в мненията и опита;
7.  Нуждите на всеки участник, които не застрашават дейността на 

цялата група, се уважават;
8. ...
Правилата се установяват от групата, която може да въвежда и нови или 
да ги променя в хода на работата. Правилата важат за всички и трябва 
да се спазват. 

Основни положения на семинара
Семинарите се различават значително в зависимост от възрастта, за която 
са предназначени, и целите, които искат да постигнат. основните поло-
жения обаче са общи за тях: всеки семинар има сценарий и е проекти-
ран предварително, колкото и да е спонтанен. Сценарият е представен 
в рамките на структурираните дейности на участниците, които водещият 
въвежда под формата на конкретни изисквания.
Елементите на сценария са:
1.  Име/тема на семинара;
2.  Цел/и на семинара;
3.  материали, необходими за работа, точно определени за всички еле-

менти;
4.  Въвеждаща(и) дейност(и) с ясно определен график, който е около 

една червърт от работното време;
5.  основна или централна дейност с ясно определен график, която е 

най-малко половината от общата продължителност на семинара;
6.  заключителна дейност с ясно определен график, в рамките на който 

се извършва оценка на резултатите, която продължава до четвърт от 
времето на семинара.

Динамиката на семинара е специфична и преминава през няколко фази. 
Първо, възниква лично преживяване, което е реакция на представеното 
съдържание на сценария. Преживяването може да бъде много интензив-
но, оцветено от емоции. личният опит е суровина, която се трансформира 
в прозрение или познание чрез по-нататъшен процес, което всъщност е 
целта на образователните семинари. Формирането на опит и споделянето 
на опит между участниците в семинара е следващата фаза в работата. На-
края е обобщението от наученото. 
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Бележки за водещия на тренинга 
Предложените семинари са в комплект на разположение на водещия. В 
зависимост от предварителните познания на членовете на парламента, 
практиката и успеха им в извършената досега работа водещият, заедно с 
учениците, прави селекция от тренинги, насочени към по-успешна работа 
на ученическия парламент. В допълнение към предлаганите той сам съз-
дава съдържание според нуждите. Например вторият семинар се зани-
мава с предпоставките за добрата работа на ученическия парламент, 
след тяхното разглеждане младежкият работник и учениците избират 
тези, с които искат да се занимават по-подробно.
Следователно семинарите са рамка, създадена въз основа на проучване 
на нуждите на ученици и младежки работници, което не ограничава, а 
насърчава създаването на съдържание в съответствие с нуждите на всеки 
отделен парламент.
Участвайки в семинарите, учениците получават възможност чрез взаимо-
действие помежду си, с водещия и предлаганото съдържание да развият 
умения и формират нагласи, важни за конституирането и работата на уче-
ническия парламент в училище.

По време на ПОДГОТОВКАТА за реализация на семинара:

	запознайте се с теоретичната част на тази публикация, съдържанието 
и начина, по който се организират семинарите. Семинарите тематич-
но „разчитат“ на теоретичната част.

	Планирайте времето, необходимо за изпълнение на отделни дейнос-
ти и семинара като цяло, така че да можете ефективно да управлявате 
времето по време на реализацията.

	организирайте пространство за малки групи (оптималният брой чле-
нове на малка група е 4-5). осигурете достатъчно маси и столове за 
всички участници. Семинарите не се извършват в стандартната класна 
стая с чинове.

	ако сте прибрали плаката с правилата (които са формулирани съв-
местно на първия семинар) в края на предишното занятие, върнете го 
на стената преди следващото.

	Уверете се, че разполагате с всички необходими материали за опре-
делен семинар и достатъчно копирани материали за участниците. 
Необходими материали: хартия, маркери, флумастери, бележник за 
флипчарт, копирани материали за участниците и др.

	Поканете своевременно участниците в семинара. Броят им не трябва 
да надвишава 30.

	След като направите всичко това, вие сте готови за семинара.
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По време на РЕАЛИЗАЦИЯ на семинара:

	опитайте се да запомните имената на участниците, ако не сте ги зна-
ели дотогава. осигурете баджове, на които участниците да напишат 
имената си, което ще улесни запознаването и общуването.

	Насърчете атмосфера на споделено учене, без страх и (само)обвине-
ния. Насърчете учениците да участват в дейностите и дискусиите по 
време на семинарите.

	Наблюдавайте и активно слушайте участниците.
	Понякога повтаряйте със собствени думи казаното от някой от учас-

тниците. Попитайте дали сте го разбрали правилно.
	Насърчавайте и подкрепяйте дискусията.
	Позволете на всеки участник да изрази своето мнение. Попитайте 

дали някой друг иска да каже нещо, или мисли различно.
	Споделете отговорността с участниците за спазването на общите пра-

вила.
	Времетраенето на предложените семинари не е фиксирано. Плани-

райте дейността в зависимост от наличното време.
	започнете и завършете семинара в уговореното време.
	Бъдете гъвкави, взимайте решения в движение, ако е необходимо, 

адаптирайте се към настоящата ситуация и контекст.
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Семинар 1:  
Запознаване

На тренинга учениците ще се запознаят, ще се информират за програмата 
и начина, по който ще работят по време на обучението, и ще определят 
правила за работа.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Запознаването на членовете на парламента е необходимо, защо-
то това е екип, който трябва да работи заедно, ръководен от 
преследването на общи цели и задачи. Създаването на групово 
сближаване е процес, който продължава и се насърчава чрез раз-
лични дейности, така че на дейностите, които допринасят за 
него, ще бъдат посветени и бъдещи срещи. Важно е също така 
участниците да знаят защо се провежда обучението и какви са 
техните отговорности в процеса.

Водещият запознава учениците със съдържанието и начина на реализира-
не на програмата чрез представянето на: работна програма, цели, ползи-
те от програмата за учениците, членове на ученическия парламент.
Представяне на учениците помежду им, например:
	Име + прилагателно (всеки казва името си и прилагателно, започва-

що с буквата на името), напр. Аз съм амбициозна – Анна. Водещият 
започва първи, а след това представянето продължава в кръг.

	Име + движение. Участниците са в кръг. Първият участник казва име-
то си и показва някакво движение: здрасти, аз съм Стоян (завърта се 
около собствената си ос). останалите участници го поздравяват в един 
глас: Здравей, Стояне! (повтаряйки същото движение). След това 
следващият участник се представя с някакво ново движение. И така, 
докато всички в кръга не се представят.

	Запознанства по двойки6. Водещият има кутия, в която половината 
участници поставят по един предмет, нещо дребно от джоба си или 
от чантата, така че другите да не виждат за какво става въпрос. Учас-
тниците, които не са поставяли, изтеглят по един предмет, намират 
неговия собственик и по този начин се образуват двойки.

задачата на всяка двойка е да се интервюират помежду си, за да разбе-
рат 4 неща, които партньорът обича да прави, в какво е успешен и други 
подобни. Първото интервю трае 2 минути, след което се сменят. Всеки 
участник представя партньора си.
Бележка за водещия: И на следващите тренинги трябва да се повта-
рят нови въвеждащи или игри за групова кохезия. Водещият ги избира 

6 По-подробен вариант на играта можете да намерите в каталога на игрите.
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сам от Каталога на игрите.
Изготвяне на правила за семинара. Участниците са разделени на гру-
пи. Всеки има за задача да измисли 5 важни правила за работа, които 
ще допринесат за успеха и качеството на работа по време на семинарите. 
Правилата трябва да важат за всички членове. записват се на хартия за 
флипчарт. 
Групите излагат своите правила и ги обосновават. листата за флипчарт ос-
тават видими за всички участници.
Следващата задача на всеки участник е да помисли кои според тях са три-
те особено важни и полезни правила. Всеки участник излиза и поставя 
знак „+“ до тези три правила. Ще споменем, че това може да са и такива, 
които други групи са измислили.
Водещият изброява онези правила, които са разпознати като най-полезни 
и важни (най-много „+“) и ги записва на голям лист за флипчарт. След това 
предлага допълнение с някои, които участниците не са изброили, което 
може да бъде важно за по-успешна работа:

Всички участници в семинара седят в кръг.
Тази позиция означава, че всички участници са равноправни, включи-
телно водещият. Тази система за сядане символизира общност и дис-
кретност.
Ако не е възможно да се оформи кръг от столове, това допълнител-
но ще отнеме време за работа, помолете учениците да седнат на 
чиновете, така както вече са разположени, за да образуват кръг, 
или да седнат така, че никой ученик да не е с гръб към друг ученик.
1. Всеки има равен шанс да изрази своето мнение. Всеки има право да 

бъде изслушан.
Най-често водещият се обръща към всеки един поотделно, тоест всеки 
говори по една и съща тема един след друг, докато седи в кръг или по 
друг начин. Не са желателни паралелни разговори и прекъсване. Всеки 
слуша всички.
2. Всеки участва в семинара, няма наблюдател, но всеки има право да 

запази мнението си за себе си, да не го изразява в групата, като каз-
ва: „Нататък“, когато му дойде редът.

3. Договореното време се спазва, няма забавяне или по-ранно напус-
кане.

4. многообразието в мненията се уважава.
5. Докато единият член на групата говори – другите слушат (без пара-

лелни разговори, прекъсвания...).



78 youthregion.net

6. Нуждите на всеки участник, който не застрашава дейността на цялата 
група, се вземат предвид.

7.  ...

Водещият кани учениците отново да обсъдят правилата, някои от които 
могат да бъдат предизвикателство. обяснете, че правилата в хода на след-
ващите тренинги могат да се добавят, променят и че ще се поставят на 
видно място по време на семинара. 
Влезлите в сила правила се записват на голям лист хартия, така че да бъ-
дат видими за всяко следващо занятие.
завършваща игра.7

оценка на семинара.8

7  Изберете от Каталога на игрите.
8  Изберете начин на оценка.
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Семинар 2:  
Компетенции и ползи от ученическия парламент 

Учениците, членове на ученическия парламент, трябва да знаят какви са 
компетенциите и обхватът на работата му, както и ползите за учениците, 
училището, родителите, местната общност.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
За да може парламентът да изпълни своята роля и да допринесе 
за многобройните ползи за учениците и училището, е важно той 
да знае своята роля, правомощия и компетентности. Това ще из-
бегне ситуацията, в която парламентът губи енергия за неща, 
за които не е оправомощен, или пък ситуацията да не върши 
всичко, за което е отговорен. Информирането е първата стъпка 
в упражняването на правото на участие в процеса на вземане на 
решения и задължение на училището е да информира учениците 
за това.

Уводна игра за запознаване и създаване на групова кохезия.9

обявяване на темата на семинара. Попитайте учениците защо според тях 
е важно те да са наясно с отговорностите на парламента. отговорите не 
се коментират.
разделете участниците на групи. Всяка група има задачата да посочи всич-
ко, което според тях трябва да прави един успешен ученически парламент 
и с какво трябва да се занимава (какви са неговите компетенции и обхват 
на работа). отговорите се изписват на хартия за флипчарт.
Групите презентират, останалите могат да задават въпроси, да коменти-
рат, да търсят обяснения за конкретни твърдения. По време на презен-
тацията водещият не коментира дали нещо е вярно или не, но насърчава 
изложението, като пита: „защо мислите така?“
Водещият обявява, че ще прочете какви са отговорностите на парламента 
(от теоретичната част на наръчника: „Правомощията и обхватът на работа-
та на ученическия парламент“). задачата на групите е да подчертаят тези, 
които са изброени на техния лист хартия.
Дискусия с учениците:
Има ли много неща, които са познали? Или които не са изброили, а са в 
компетенцията на парламента? Нещо изненада ли ги в правомощията на 
парламента? какви компетенции считат за сравнително лесни за изпъл-
нение? кое, според тях, ще бъде предизвикателство? как смятат, че мла-

9 Да се избере от Каталога на игрите.
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дежкият работник може да им помогне? как – училището? как – другите 
връстници?
Водещият прочита някои ситуации и учениците трябва да кажат дали е от 
компетентността на парламента или не. отговорите се обосновават.

Ученическият парламент е недоволен от факта, че спортната зала 
се отдава под наем постоянно вечер, без да се уважава искането им 
да бъде предоставена на определени ученици за спортуване като 
форма на извънкласно занимание. Те насрочват среща с директора, 
за да го обсъдят.
(Да, ученическият парламент може да инициира дискусия за това как 
да се използват отделните помещения в училището и следовател-
но и спортният салон. Това не означава автоматично, че ще стане 
както казват учениците, но със сигурност е важно техните мнения 
да бъдат изслушани и взети под внимание в процеса на вземане на 
решения относно използването на училищните помещения и други 
въпроси. За това ще научат повече на тренинга, който се занимава 
с участието). 

Как да информираме другите ученици и учителите? обяснете/обсъдете 
с учениците значението на това да има други ученици в училището и учи-
тели, запознати с компетенциите и обхвата на работата. как парламентът 
може да ги информира?
Например: изложете компетенции на информационни табла и ги изложе-
те така, че да са видими за ученици и учители; в часа на класа предста-
вител на парламента да информира учениците; публикувайте текст или 
записано видео на сайта на парламента/училището; създавайте публика-
ции, инфографики, закачки, които се споделят в социалните мрежи; орга-
низирайте интерактивни табла в залите, където на учениците се задават 
въпроси и те записват това, което според тях са отговорностите на пар-
ламента, след това се осигурява обратна връзка чрез таблото на същото 
място и т.н. Тези и други творчески начини за комуникация с връстници и 
учители могат да се използват и по други въпроси.
Участниците избират някакъв начин за информиране, на семинара се до-
говарят за времето (докога?) и лицето (кой?), което ще го направи.
„Защо е важен ученическият парламент?“
ако има време, в този семинар (и на следващия) може да се реализира 
дейността „защо е важен ученическият парламент?“ може да се реализи-
ра с помощта на техниката на разходки в галерия или на въртящи се пана.
На началото на лист за флипчарт се написва: Ползи – защо ученическият 
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парламент е важен за учениците? На втория: Ползи – защо ученическият 
парламент е важен за учителите/училището? На трети: Ползи – защо уче-
ническият парламент е важен за родителите? На четвърти: Ползи – защо 
ученическият парламент е важен за местната общност?
По един флипчарт лист се дава на всяка група, която работи върху него; 
завъртат се на всеки 5 минути; когато прочетат казаното от предишната 
група, го допълват с нови ползи. когато се извършат 4 ротации, всяка гру-
па представя кумулативната работа на всички групи.
обратна връзка за водещия: допълват се онези ползи, които не са пред-
ставени от учениците (консултирайте се с теоретичната част от наръчника 
„Ползи от работата на ученическия парламент“).
Водещият посочва, че правомощията на работата са определени от ста-
тута/устава или правилника на парламента, насочва ги към линк, където 
могат да го прочетат преди следващата среща.
завършваща игра.
оценка на семинара.
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Семинар 3:  
Предпоставки за доброто функциониране на 
ученическия парламент

Учениците се запознават с предпоставките за работата на ученическия 
парламент, за да включат определени сегменти в неговата работа през 
следващия период.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Участниците трябва да са запознати с предпоставките за добро 
функциониране на парламента, за да знаят, да организират своя-
та структура и работа така, че да се стремят да постигнат 
максимална ефективност. По този начин те също така иденти-
фицират отговорните лица в училището, които трябва да им 
помогнат.

Бележка за водещия: В този тренинг участниците се запознават с детер-
минантите на успешния парламент и заедно с водещия ще определят 
онези теми, върху които искат да работят по-подробно на заседанията. 
В зависимост от избраната тема водещият концептуализира семинара, 
използвайки тематични указания от теоретичната част на наръчника: 
„Предпоставки за доброто функциониране на ученическия парламент“. 
за някои теми са разработени семинари, за останалите се очаква да ги 
направи водещият. 

Уводна игра за запознаване и създаване на групова кохезия.
Посочете какво са направили/научили в предишния семинар, кое е било 
най-важно/полезно за тях. определете се за едно нещо.
обявяване на темата на семинара.
Учениците получават задача да напишат за себе си какво е според тях 
всичко, което е важно за успешното функциониране на ученическия пар-
ламент. колкото се може по-конкретно.
разделете учениците на групи. На ниво група те трябва да обменят мне-
ния, да се съгласят и да идентифицират 7 неща, които като група считат за 
най-важните в работата на парламента.
Презентиране по групи.
Водещият дава на всяка група приложението „Някои предпоставки за 
правилното функциониране на ученическия парламент“, задачата е да 
поставят „+“ пред нещата, които са посочили, и „-“ пред тези, които не са 
посочили.
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Дискусия:
Има ли нещо, което са изброили, което не е в списъка? Допишете. какво 
ви изненада в този списък? По какъв начин смятате, че например работа 
в екип е важна за парламента? как го разбирате, какво точно означава 
това? Или защо е важно да има устав и учениците да го ползват? И какви 
биха били ресурсите? кой е отговорен за предоставянето им? как разби-
рате, че това е важно за парламента?...
Водещият насърчава аргументацията, като насочва към някои неща в за-
висимост от това, което участниците са отбелязали по-рано.
обратна връзка на водещия, използващ теоретичната част: Имайте предвид, 
че в следващите семинари някои теми ще бъдат разгледани по-подробно.
заключителна дейност: задачата на всяка група е да напише: Тайната 
рецепта за успеха на парламента. В допълнение към многобройните 
съставки (подкрепа, отговорност, разделение на работата, разнообразие 
и т.н.) всяка рецепта трябва да съдържа действия (смесване, добавяне, 
загряване, подреждане и т.н.).
Групата излага тайната си рецепта, винаги последвана от аплодисменти на 
подкрепата на другите.
оценка на семинара.
Приложение: Някои предпоставки за доброто функциониране на учени-
ческия парламент
1.  Информиране на всички заинтересовани страни за ученическия пар-

ламент
2.  критерии за подбор на учениците за ученическия парламент – психо-

логически профил
3.  определяне на процедурите за избор на ученическия парламент
4.  Устав и правилник за дейността на ученическия парламент
5.  редовна комуникация на членовете на парламента с техните паралелки
6.  работа в екип на ученическия парламент
7.  Вземане на решения от ученическия парламент
8.  Добър лидер на ученическия парламент/ръководител на екип
9.  конструктивно разрешаване на конфликти
10.  Средства (ресурси) и условия на работа на ученическия парламент
11.  мотивация за включване в работата на ученическия парламент
12.  Видимост на работата и резултатите на ученическия парламент (в учи-

лище и в общността)
13.  оценка на работата на парламента
14.  обучение ...
15.  Нещо друго, моля уточнете ...
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Семинар 4:  
Права на детето – права, нужди и желания	

В този семинар участниците трябва да се запознаят с естеството на права-
та на човека и правата на детето, по-конкретно: да се запознаят учениците 
с основните човешки потребности; разликата между нуждите и желания-
та и начина, по който те се удовлетворяват; развиване на чувствителност 
към нуждите на другите, запознаване на учениците с правата на детето.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Парламентът трябва да основава своите дейности на зачита-
не на правата на човека и децата. Дейностите често ще бъдат 
насочени към задоволяване на нуждите или правата на детето и 
трябва да се разграничават от желанията. Това участие ще по-
могне на учениците да основават своите решения в парламента 
върху правата, да насочват дейности за удовлетворяване на пра-
вата на учениците в училище или в местната общност.

започнете семинара с игра за запознаване на участниците и игра за създа-
ване на групова кохезия.
На учениците се разказва следната история:
Анна е гимназистка, която живее в град в България. Живее с баща си, 
майка си и брат си. Обича да ходи на училище, да излиза и да се мотае 
с връстници. Активна е в една младежка организация. Мисли в кой уни-
верситет ще се запише след няколко години. Една вечер баща й се при-
бира необикновено разстроен. Анна усеща лошите новини. Баща й ги 
информира, че е без работа, защото вече няма нужда от работното 
му място. През следващите дни той търси нова работа, но безуспеш-
но. От бюрото по труда му казват, че ще бъде трудно да се наеме на 
работа на неговата възраст. Същата вечер семейството се съглася-
ва, че трябва да се съкратят разходите. Анна и брат й също обмислят 
от какво да се откажат.
Учителят формира групи от 4 до 5 ученици и раздава списъка на „Нужди и 
желания“ на всяка група. задачата е да се споразумеят на ниво група как-
ви неща от списъка децата могат да се откажат и да зачеркнат.
Групите отчитат какво са елиминирали и какво задържали. Водещият на-
сърчава дискусията с въпроси:
	от кои неща лесно се отказахте, а от кои по-трудно? за кои спорихте 

и защо? как бихте нарекли това, което сте отхвърлили? И как – това, 
което оставихте? каква е разликата между необходимостите и жела-
нията? кои са нещата в списъка, които представляват необходимост и 
кои – желания?
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	различават ли се нуждите и желанията на хората? различават ли се 
нуждите и желанията между децата и възрастните? Да се обясни. 
Дали нуждите се различават при децата/младежите? Да се обясни. от 
какво се нуждаят анна и семейството й в момента? И какви са вашите 
настоящи нужди? какво означава йерархия на потребностите?

Водещият обяснява, че правата на човека и правата на детето се основа-
ват на нужди. от учениците не трябва да се очаква точно да идентифици-
рат нуждите и да ги отделят от начините за задоволяване на нуждите (же-
ланията). задачата е да им се помогне да разберат тази разлика, когато 
обсъждат в голямата група.
Водещият продължава дискусията:
	като се има предвид, че правата са базирани на нуждите, какви са 

правата на анна, които могат да бъдат заплашени в тази ситуация? 
какви са правата на детето, гарантирани от конвенцията за правата 
на детето? Уточнете. Детето има право на защита от насилие и дис-
криминация; има право свободно да изразява мнението си и да бъде 
уважавано. какви потребности припознавате въз основата на тези 
права? защо казваме, че правата на детето са минимумът, необходим 
на всяко дете в света да се развива хармонично психофизически?

	защо разграничаването на правата и желанията е важно за работата на 
ученическия парламент? защо знанието за правата на човека и на дете-
то е важно за работата на ученическия парламент? обяснете. как могат 
да се приложат знанията от този семинар в работата на парламента?

Водещият обявява, че на следващия семинар ще се занимават с конвен-
цията за правата на детето и с правата, определени в този документ.
оценка на семинара.
завършителна игра.
Приложение – Списък с „Нужди и желания“

 Сладкиши
 Последен модел маратонки
 часове по плуване
 Плащане за неограничено време 

използването на интернет
 Добър лаптоп
 мляко и млечни продукти всеки ден
 Плащане за транспорта до училище
 Билет за концерта на любимата  

група

 Тетрадки, химикалки и  
учебници за училище

 Плодове
 Ходене на море
 часове по чужд език
 Джобни пари
 Ново зимно яке
 Нов модел мобилен телефон
 замяна на счупен прозорец
 лекарства
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Приложение – Материал за водещия

за да разберем какви са основните човешки потребности, е важно да се 
разграничат потребностите и начините за тяхното задоволяване, кои-
то наричаме желания. за разлика от желанията нуждите са тези неща, 
чието удовлетворение е необходимо за хората да живеят и да се раз-
виват. често се случва да смесваме желание с нужда. Невинаги е лесно 
да отделим нуждата от начина, по който да я задоволяваме, особено 
ако нещо е много важно за нас. Например смятаме, че имаме нужда 
да ходим на купон тази вечер, докато всъщност трябва да принадле-
жим към обществото от връстници, а присъствието на парти е един от 
начините да го постигнем или ако парите са ни много важни в живота, 
това не е наша нужда, а начин за посрещане на различни нужди: нуж-
дата от сигурност, уважение, самочувствие, наслада... Йерархията на 
потребностите също се променя и на индивидуално ниво, в зависимост 
от различни обстоятелства (например въпреки че младите хора са във 
възраст, когато приемането им от страна на връстниците е много сил-
но, ако родителите им се разведат или някой от тях загуби работата си, 
необходимостта от сигурност ще отиде на първо място). Всяка нужда 
може да бъде удовлетворена по много различни начини. Хората също 
се различават по начина, по който отговарят на една и съща потреб-
ност, като например четене на книга, спортуване, слушане на музика и 
излизане с приятели могат да бъдат начини за посрещане на нуждата 
от релакс и наслада. Хората искат различни неща и по това са различни 
един от друг. Важно е да се имат предвид тези различия, за да можем 
по-лесно да разбираме другите.
Трябва да се има предвид, че начинът на задоволяване на нуждите/
правата може да бъде приемлив или неприемлив (не само права и 
нужди). Например, за да задоволят нуждата си от приемане от страна 
на обществото, младите хора, освен че могат да я задоволят, отивайки 
на купон, понякога я задоволяват, като консумират алкохолни напитки 
или цигари, карат коли с висока скорост и т.н. Така както например вся-
ко дете има право на почивка, правото не предвижда, че такава почив-
ка непременно ще бъде ходене на море (което представлява желание, 
тоест начин за удовлетворяване на правото).
Правата на човека се основават на основни човешки потребности. кон-
венцията за правата на детето гарантира основните нужди на децата.
Така например децата имат потребност от поверителност (право на 
личен живот); потребност от сигурност (правото на защита от насилие, 
дискриминация); потребност от физическо оцеляване (право на живот, 
оцеляване, развитие); потребност от уважение (правото на изразяване 
на мнения, правото на детето да получи надлежни грижи) и т.н.
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Семинар 5:  
Конвенция за правата на детето

Участниците ще се запознаят с конвенцията за правата на детето и права-
та, които тя гарантира.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Ученическият парламент чрез своята работа допринася за реа-
лизирането на правата на детето и е важно да научи кои са тези 
права, които засяга, и по кой начин. Също така потенциално пре-
дизвикателство в работата на парламента са несъзнателните 
нарушения на правата на детето или човешките права на въз-
растните. Това може да бъде предотвратено чрез запознаване на 
парламентарните членове с правата.

Уводна игра.
Припомняне за предишния семинар: учениците посочват какво е било 
особено важно от наученото в предишния семинар.
обявявайки темата на семинара, водещият обяснява произхода на кон-
венцията за правата на детето, нейните характеристики и описва съдър-
жанието й (повече – в теоретичната част). Той заявява, че много от правата 
са били разгледани в предишния семинар и че е важно парламентаристи-
те да знаят всички права на детето, гарантирани от конвенцията.
разделяне на 4 групи. Водещият предварително изрязва картите за пра-
вата (в приложение). Всяка група изтегля равен брой карти, избрани на 
случаен принцип.
Представяне на права чрез пантомима. задачата е да се изработи от гру-
пата, чрез пантомимата или други кратки драматични форми, ситуация, 
която представя определено право. При изпълнението останалите групи 
имат задачата да познаят правото, за което става дума. ако няма доста-
тъчно време, драматичната форма може да бъде ползвана само за някол-
ко права от всяка група, за които е най-лесно да се измисли представле-
ние, а други права се четат в пленума.
Водещият посочва, че всички права са еднакво важни, но въпреки това 
четири права са обособени, тъй като без тяхното зачитане не могат да се 
реализират напълно останалите права. Тези права се наричат принципи. 
Преди да каже на учениците тези права, водещият ги пита как мислят, кои 
са четирите права и защо мислят така? Това са: правото на живот, оцелява-
не и развитие (член 6), право на недискриминация (член 2), най-добрият 
интерес на детето (член 3), правото на участие (член 12).
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Дискусия:
По какъв начин ученическият парламент спазва тези четири права/прин-
ципи в своята работа? Дайте пример за всяко. защо е важно децата да 
знаят правата си? кой е отговорен да ги научи? как се информират/пре-
подават правата в училище? защо познаването на правата е важно за уче-
ническия парламент? Дайте примери за това, как парламентът допринася 
за упражняването на правата чрез своите дейности. Дайте пример за това, 
как парламентът може (съзнателно или несъзнателно) да компрометира 
някое право.
Задача 1: Познайте кое право се упражнява в следните ситуации (пленар-
но или групово, в зависимост от времето):

1. Учениците образуват ученически парламент (право на сдружаване)
2. Ученическият парламент изразява недоволството си пред директора 

в писмена форма, че няма място и основно оборудване за работа. 
(правото на изразяване на мнение и правото мнението им да се взи-
ма предвид в процеса на вземане на решения)

3. Ученическият парламент е организирал акция за разработване на 
учебни материали, които да дарят на класа, в който има дете, нужда-
ещо се от допълнителна образователна подкрепа (право на качест-
вено образование за децата с увреждания)

4. момичетата и момчетата в парламента са пропорционално предста-
вени спрямо общия брой ученици в училището (право на недискри-
минация въз основа на пола)

5. В дейността на парламента участват ученици от етнически малцин-
ства и такива, които се нуждаят от допълнителна образователна 
подрепа (право на недискриминация въз основа на произход, ув-
реждания)

6. Ученическият парламент планира да организира дискусия на тема 
„Злоупотреба с психоактивни вещества – натиск от връстници-
те“, като ще покани гости – експерти (право на зачитане на мнение, 
право на защита срещу психоактивни вещества)

7. Ученическият парламент изразява недоволство от факта, че редица 
учители не обясняват урока, а го диктуват цял час (правото да изра-
зяват мнения, правото на качествено на образование)

8. Допълнение ...

Задача 2: Изберете право от конвенцията и го подкрепете с пример от 
живота на училището и/или работата на ученическия парламент.
оценка на семинара.
завършителна игра.
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Приложение – „Карти с правата“

член 1. ДЕФИНИЦИя На ДЕТЕ
за целите на тази конвенция „дете“ 
означава всяко човешко същество на 
възраст под 18
Години, освен ако съгласно закона, 
приложим за детето, пълнолетието 
настъпва по-рано.

член 2. НЕДИСкрИмИНаЦИя
Всички права важат за всички деца 
без дискриминация. Държавите 
имат задължение да защитават 
децата от всички форми на дискри-
минация и да предприемат положи-
телни действия за насърчаване на 
техните права.

член 3. НаЙ-ДоБър ИНТЕрЕС На  
ДЕТЕТо
Всички действия, свързани с детето, 
ще бъдат предприети в съответствие 
с неговите най-добри интереси. Дър-
жавите ще осигурят подходящи гри-
жи за децата, когато родителите или 
настойниците не го правят.

член 4. УПраЖНяВаНЕ На ПраВа
Държавите трябва да направят всич-
ко възможно, за да упражняват пра-
вата, залегнали в конвенцията.

член 5. ПраВа И заДълЖЕНИя На 
роДИТЕлИТЕ, СВързаНИ С ВъзмоЖ-
НоСТИТЕ за разВИТИЕ На ДЕТЕТо
Държавите трябва да зачитат права-
та и отговорностите на родителите 
или на разширеното семейство, да 
насочват и съветват детето относно 
неговите права, в съответствие с 
неговото ниво на развитие.

член 6. оЦЕНка И разВИТИЕ
Всяко дете има неотменимо право 
на живот, а държавата има задълже-
ние да осигури неговото оцеляване 
и развитие.

член 7. ИмЕ И ГраЖДаНСТВо
Детето има право на име от раж-
дането си. Детето има право да 
придобие гражданство и, доколкото 
е възможно, право да знае своите 
родители и да бъде отглеждано от 
родителите си.

член 8. заЩИТа На ИДЕНТИТЕТа
Държавата има задължение да за-
щитава и, ако е необходимо, да га-
рантира възстановяването на всички 
важни аспекти на идентичността на 
детето. Те включват име, граждан-
ство и роднински връзки.

член 9. разДЕляНЕ оТ роДИТЕлИТЕ
Детето има право да живее с родите-
лите си, освен в случаите, когато по 
надлежния ред се оцени, че отделя-
нето е в най-добрия интерес на де-
тето. Детето има право да поддържа 
контакт и с двамата родители, ако е 
разделено от единия или от двамата.

член 10. СъБИраНЕ На  
СЕмЕЙСТВоТо
Децата и родителите имат право да 
напуснат всяка страна и да влязат 
в страната си с цел събиране на се-
мейството или поддържане на отно-
шенията между деца и родители.
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члан 11. НЕзакоННо ПрЕХВърляНЕ 
И НЕВръЩаНЕ На ДЕТЕ
Държавата има задължение да 
предотврати отвличането и задър-
жането на деца в чужбина, било то 
от родител или от някой друг, и да 
предприема подходящи действия в 
такива случаи.

член 12. ИзразяВаНЕ На мНЕНИЕ
Детето има право свободно да из-
разява собственото си мнение и 
правото то да се взема предвид във 
всички въпроси и процедури, които 
пряко го засягат.

член 13. СВоБоДа На ИзразяВаНЕТо
Детето има право свободно да изра-
зява своите възгледи, да търси, полу-
чава и разпространява информация 
и идеи от всякакъв вид и по различ-
ни начини, независимо от границите.

член 14. СВоБоДа На мИСълТа, 
СъВЕСТТа И рЕлИГИяТа
Държавата ще зачита правото на де-
тето на свобода на мисълта, съвестта 
и религията и правото и задълже-
нието на родителите да ги насочват.

член 15. СВоБоДа На СДрУЖаВаНЕ
Децата имат право на свобода на 
сдружаване и свобода на мирни 
събрания.

член 16. заЩИТа На лИчНИя ЖИВоТ
Децата имат право на защита от на-
меса в личния им живот, семейство-
то, дома и личната кореспонденция 
и правото на защита на тяхната чест 
и репутация.

член 17. ДоСТъП До оТГоВаряЩа 
ИНФормаЦИя
Държавата ще гарантира на децата 
достъп до информация и материали 
от различни източници. Държавата 
ще насърчава медиите да разпрос-
траняват информация от социална и 
културна полза за детето и да пред-
приемат стъпки за защита на децата 
от вредна информация и материали.

член 18. оТГоВорНоСТ На  
роДИТЕлИТЕ
И двамата родители носят споделе-
на отговорност за отглеждането на 
детето си. Държавата ще помогне на 
родителите да осъзнаят отговорност-
та за отглеждането на децата и ще 
осигури развитието на институции за 
грижи и служби за защита и грижа 
за тях.

член 19. заЩИТа СрЕЩУ злоУПо-
ТрЕБа И ПрЕНЕБрЕГВаНЕ
Държавата ще защитава детето от 
всякакви форми на насилие, докато 
е под грижите на родители или дру-
ги полагащи грижи, и ще създаде 
подходящи програми за превенция и 
ще помогне на жертвите на насилие.

член 20. заЩИТа На ДЕЦа БЕз  
роДИТЕлИ
Държавата е длъжна да осигури 
специална закрила за деца, лишени 
от родителска грижа, и да осигури 
настаняването на такива деца в под-
ходящи алтернативни семейства или 
институции. При грижите за деца, 
лишени от родителски грижи, ще се 
обърне необходимото внимание на 
културния произход на детето.
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член 21. оСИНоВяВаНЕ
В държави, които признават и раз-
решават осиновяването, то ще се 
извършва в съответствие с най-до-
брите интереси на детето, само със 
съгласието на компетентните органи 
и с мерки за закрила на детето.

член 22. ДЕЦа БЕЖаНЦИ
Дете бежанец или дете, търсещо 
статут на бежанец, има право на 
специална закрила. Държавата има 
задължение да сътрудничи с подхо-
дящи организации, предоставящи 
такава защита и помощ.

член 23. ДЕЦа С УВрЕЖДаНИя В 
разВИТИЕТо
Дете с физическо или психическо 
увреждане има право на специални 
грижи, образование и обучение за 
работа, които ще му осигурят пъл-
ноценен и достоен живот и ще по-
стигнат най-високата степен на неза-
висимост и социална интеграция за 
него/нея.

член 24. зДраВЕ И зДраВНа заЩИТа
Детето има право на най-високия 
възможен стандарт на здравеопаз-
ване и здравни грижи. Държавите 
ще обърнат особено внимание на 
първичното здравеопазване и пре-
венция, здравното образование и 
намаляването на детската смърт-
ност. В тази връзка държавата ще 
участва в международно сътрудни-
чество и ще се стреми да гарантира, 
че никое дете не е лишено от ефек-
тивна здравна помощ.

член 25. ПЕрИоДИчНа ПроВЕрка На 
ПроЦЕДУраТа
Дете, което е било настанено в спе-
циално заведение от компетентните 
власти с цел грижи, защита или 
лечение, има право на периодичен 
преглед на процедурата и условията.

член 26. СоЦИалНа заЩИТа
Детето има право на социална защи-
та, включително социално осигуря-
ване.

член 27. ЖИзНЕН СТаНДарТ
Всяко дете има право на жизнен 
стандарт, подходящ за неговото 
физическо, психическо, духовно, 
морално и социално развитие. роди-
телите имат основната отговорност 
да осигурят на детето адекватен 
стандарт на живот. задължение на 
държавата е да съдейства и гаранти-
ра, че родителите изпълняват своята 
отговорност. Това задължение на 
държавата може да включва матери-
ална помощ за родители и деца.

член 28. оБразоВаНИЕ
Детето има право на образование. 
Държавата е длъжна да осигури 
безплатно и задължително основно 
образование, да насърчи различни-
те форми на средно образование, 
достъпни за всички, и да осигури 
достъп до висше образование в съ-
ответствие с възможностите на де-
тето. Училищната дисциплина ще се 
провежда в съответствие с правата 
на детето и с уважение към неговото 
достойнство. Държавите ще участват 
в международно сътрудничество, за 
да упражнят това право.
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член 29. ЦЕлИ На оБразоВаНИЕТо
образованието ще има за цел да 
развие максимално личността, та-
лантите и умствените и физическите 
способности на детето. образова-
нието ще подготви детето за активен 
живот в свободно общество и ще 
възпита уважението към родителите 
му, културния му произход, езика и 
ценностите, както и уважение към 
културния произход и ценностите на 
другите.

член 30. ДЕТЕ оТ малЦИНСТВо
Децата, принадлежащи към етниче-
ските малцинства и коренното насе-
ление, имат право да се ползват от 
собствената си култура, да изповяд-
ват своята религия и да използват 
собствения си език.

член 31. СВоБоДНо ВрЕмЕ, оТДИХ 
И кУлТУрНИ ДЕЙНоСТИ
Детето има право на почивка, игра, 
свободно време и участие в култур-
ни и артистични дейности.

член 32. ДЕТСкИ ТрУД
Детето има право на защита от ра-
бота, която застрашава здравето, 
образованието или развитието му. 
Държавата ще определи минимална 
възраст за заетост и ще регулира 
условията на труд.

член 33. злоУПоТрЕБа С ВрЕДНИ 
ВЕЩЕСТВа
Децата имат право на защита от упо-
требата на наркотици и психотропни 
вещества. Държавите имат задълже-
ние да предотвратяват използването 
на деца при производството и пуска-
нето на пазара на вредни вещества.

член 34. СЕкСУалНа злоУПоТрЕБа
Държавата ще защитава децата от 
сексуална експлоатация и насилие, 
включително проституция и порно-
графия.

член 35. оТВлИчаНЕ И ТърГоВИя С 
ДЕЦа
Държавата е длъжна да предприеме 
всички подходящи мерки за предо-
твратяване на отвличането, продаж-
бата и трафика на деца.

член 36. ДрУГИ ФормИ На  
злоУПоТрЕБа
Детето има право на защита от всяка 
форма на експлоатация, която е в 
ущърб на неговото благополучие, в 
допълнение към посочените в чле-
нове 32, 33 и 34.
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член 37. ИзТЕзаНИя И лИШаВаНЕ 
оТ СВоБоДа
Никое дете не може да бъде подла-
гано на изтезания, жестоко отноше-
ние или наказание или на незаконно 
арестуване и лишаване от свобода. 
Нито смъртното наказание, нито 
доживотният затвор без възможност 
за отмяна няма да бъдат осъждани 
за престъпления, извършени от лица 
под 18 години. Всяко дете, лишено 
от свобода, се отделя от възраст-
ниите, освен ако не се счита, че е в 
най-добрия интерес на детето; има 
право на правна и друга помощ и 
право да поддържа контакт със се-
мейството си.

член 38. ВъоръЖЕНИ коНФлИкТИ
Държавите – страни по конвенцията, 
предприемат всички практически 
мерки, за да гарантират, че децата 
под 18 години не са пряко замесени 
във въоръжени конфликти. Деца под 
18 години не могат да бъдат вербу-
вани във въоръжените сили. Държа-
вите също така ще осигурят защитата 
и грижите за децата, засегнати от 
въоръжен конфликт, както е предви-
дено в международното право.

член 39. ВъзСТаНоВяВаНЕ
Държавата има задължение да 
осигури адекватно физическо и пси-
хическо възстановяване и социална 
реинтеграция на деца, жертви на въ-
оръжен конфликт, изтезания, прене-
брегване, експлоатация и насилие.

член 40. ПраВоСъДИЕ за  
малолЕТНИ
Дете, което е в конфликт със закона, 
има право на процедура, която щади 
неговото достойнство и чувство за 
лична стойност, която отчита възрас-
тта му и води до неговата социална 
реинтеграция. Детето има право на 
правна и друга помощ, за да се за-
щити. Съдебните спорове и настаня-
ването в наказателни институции ще 
бъдат избягвани, когато е възможно.
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Семинар 6:  
Участие – право на участие във вземането  
на решения

Участниците ще бъдат запознати с концепцията, нивата и значението на 
участието (участието на децата в процеса на вземане на решения); те ще 
се научат да идентифицират желаните от нежеланите форми на участие.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Чрез ученическия парламент учениците упражняват правото си 
да се сдружават и да участват. Важно е те да припознаят високи-
те форми на участие, за да са в съответствие с тях, организират 
работата и дейностите на парламента. От друга страна, те 
трябва да познават и да реагират на нарушението на правата на 
детето в квази участието. В същото време да разбират, че важ-
ността на работата на парламента се основава на добро инфор-
миране на всички заинтересовани страни. Знанията и уменията са 
приложими в ежедневната работа на парламента.

Уводна игра.
Припомняне предишния тренинг: Учениците посочват какво е било осо-
бено важно, полезно да научат в предишния семинар.
Водещият напомня на учениците, че всички права са еднакво важни, но 
четири се издигат до нивото на принципи, без които реализирането на 
други права не може да бъде напълно гарантирано. Правото на участие 
е един от тези принципи. Участие, т.е. член 12 от конвенцията: Детето 
има право свободно да изразява собственото си мнение и правото не-
говото мнение да се има предвид по всички въпроси и процедури, които 
пряко го засягат, в зависимост от възрастта му, когнитивните, емо-
ционалните и социалните му способности.
Говорете с учениците как разбират това право.
разделете участниците на пет групи. Всяка от тях получава набор от карти 
от Приложение „Форми за участие“ и задача: класирайте тези форми на 
участие на децата в инициативи и други дейности, като дадете ранг 1 на 
формата, която според вас представлява най-високото ниво на участие на 
децата във вземането на решения, и ранг 9 на форма, която отразява най-
малката степен на участие на детето.
По време на презентациите на групите водещият записва оценките на 
предварително подготвена хартия за флипчарт. редът на изписване на 
формата и нивото на участие, които се въвеждат вертикално на листа, 
е: 1. децата инициират и изпълняват инициативата/действието; 2. 
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инициативата е на децата – възрастните помагат; 3. възрастните 
инициират – решенията са общи; 4. консултирани и информирани; 5. 
решено, но информирани; 6. квазипредставители; 7. манипулация; 8. 
декорация; 9. неучастие. По този начин участниците могат да сравнят 
своите с отговорите на другите групи.
Дискусия:
	На какви нива има съгласие между групите в класацията? къде е нали-

це разликата/несъгласието? от какво се ръководихте при определяне-
то на реда? обяснете класирането си.

	Дайте един пример за желателно, истинско участие и един пример за 
нежелана форма на участие от вашия живот, среда, училище.

	Възможно ли е винаги учениците/парламентът да вземат самостоя-
телни решения? от какво зависи? В какви ситуации е по-голяма сво-
бодата на вземане на решения? какви са ситуациите, при които влия-
нието на възрастните върху решението е по-голямо?

Водещият предоставя обратна връзка, консултирайки се с теоретичната 
част на наръчника в частта, която се занимава с темата за участието.

Подчертава, че разликата между истинското и квазиучастието е липса-
та на информация в кои области учениците/парламентът могат да взе-
мат решения и в кои не (поради което е важно да се знаят правомощи-
ята на парламента); липса на мотиви, ако решението не е прието, и т.н. 
Участието започва, когато е предоставена първоначална информа-
ция, въз основа на която ученикът/парламентът получава възможност 
за избор. за да могат да кажат изобщо, че има участие в определена 
ситуация, учениците/парламентът трябва да получат предварителна 
информация за това, за което става дума, и след това да решат дали 
ще участват или не.

обяснява се, че невинаги е възможно да се осигури пълно равенство 
на учениците в процеса на вземане на решения и дейностите. зависи 
от много фактори, като възраст, обстоятелствата, при които се взема ре-
шението, съдържанието (тема, предмет на вземане на решения и дей-
ности) ... Важно е участниците да разберат, че всяка форма на участие е 
приемлива, възможна и/или обоснована по свой начин в дадена ситу-
ация и че решението/дейността трябва да бъдат приемливи и за двете 
страни. Форми на участие: декорация, манипулация, квазипредстави-
тели, неучастие, са нарушения на правата на детето и трябва да бъдат 
противодействани. Важно е да се подчертае, че реалното участие не 
изключва възрастните и че най-желаните форми на участие са тези, при 
които възрастни и ученици/парламент вземат информирани решения 
заедно.
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работа по примери. задачата на всяка група е да идентифицира дали ста-
ва дума за реално или квазиучастие, да обяснят отговора си. В анализа 
вземете предвид следното: дали темата пряко и косвено засяга ученици-
те; дали учениците са психофизически зрели за участие в решаването на 
темата; дали е предоставена своевременно информация; дали учениците 
и възрастните участват във вземането на решения заедно.

Пример 1: Ученическият парламент е задължен да предостави стано-
вище на Училищния съвет по конкретна тема, която е от значение за 
учениците. член на парламента е поканен да присъства на Училищния 
съвет, но не е информиран защо е там, какво се очаква от него, нито 
има възможност да се консултира с членове на парламента по въпроса.
Пример 2: Една организация иска да финансира дейност на парла-
мента. членовете са помолени на заседание да обсъдят и да решат в 
парламента каква може да бъде дейността въз основа на нуждите и 
интересите на учениците. На следващата среща с представители на ор-
ганизацията парламентът заяви, че биха искали парите да бъдат израз-
ходвани за закупуване на кранчетата в тоалетната. При по-нататъшното 
обсъждане на предложението се разбра, че училищното ръководство е 
наложило на парламента какво да посочи като свой приоритет, тъй като 
кранчетата наистина са износени.
Пример 3: Учениците искат да организират концерт на ученическите 
групи в училище. Те канят учителите да се присъединят към тях и да им 
помагат да определят периода, да намерят средства за реализиране на 
дейностите и т.н.
Пример 4: В средно училище идва представител на фирма, за да по-
стигне съгласие как може да помогнат на училището при оформянето 
на училищния двор. Директорът кани ученическия парламент да дой-
дат в актовата зала, да дадат подаръци на гостите и да им изпеят песен. 
След това представителите на фирмата и ръководството на училището 
провеждат среща, на която е договорено подробно как ще изглежда 
новият училищен двор.

Забележка на водещия: Всички примери представляват ниски форми 
на участие, с изключение на пример номер 3, което е високо участие 
(ученическа инициатива – съвместно решение) Пояснения за обратна 
връзка:
Пример 1 Тази ситуация представлява слабо участие, тоест квазипред-
ставители. Това са ситуациите, когато в процеса на вземане на реше-
ния участват ученици като кукли. Този пример е често срещан начин 
парламентите да участват в работата на Училищния съвет и/или други 
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органи на училището, където те трябва да имат свои представители. По 
този начин те присъстват в Училищния съвет само формално, без на-
временна информация и без възможност за изразяване на становище 
или решение, прието от парламента.
Пример 2 Нарушение на правото на учениците да участват. Този при-
мер описва ситуацията на манипулиране на ученическия парламент. 
Възрастните са отговорни за предотвратяване на злоупотребата с деца, 
за това, че ги използват като декор или за манипулирането им за пости-
гане на цели, които представляват интерес за възрастните, а не непре-
менно за децата. Ученическите парламенти трябва да преминат обуче-
ние за идентифициране и противопоставяне на ситуации, когато са по-
ставени в декоративни, манипулативни и квазипредставителни роли.
Пример 3 Този пример е висша форма на участие, тъй като по инициа-
тива на парламента и възрастни, и ученици участват заедно и по равно.
Пример 4 Този пример представлява ниска форма на участие. описва 
ситуация, при която възрастните решават, а ученициите/парламентът се 
използват като „декорация“. Те не участват в разговора и процеса на взе-
мане на решения, тяхната роля е маргинализирана и сведена до декор.

Представяне по групи, като всяка трябва да разгледа първия пример и да 
го анализират заедно, а след това следващите примери. Водещият допъл-
ва, обобщава или дава обратна връзка след анализа на учениците.
Съобщение за следващата тема. Водещият заявява, че на следващата сре-
ща те ще продължат да говорят за участието на учениците/парламентът в 
процеса на вземане на решения.
заключителна игра.
оценка на семинара.
Приложение – Скала на участието на Р. Харт – неранжирани видове 
участие 
Забележка за водещия: Всеки участник получава свое копие или всяка 
група получава по един комплект предварително изрязани карти.

задача: „Трябва да класирате тези форми на участие на децата в дейст-
вия и други дейности, като дадете ранг 1 на формата, която според вас 
представлява най-високото ниво на участие на децата в процеса на взе-
мане на решения, а ранг 9 на тази, която отразява най-ниското ниво на 
детско участие“.
Консултирани информирани – означава, че действието е било плани-
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рано от възрастни, консултирано с деца и мнението на децата се взема 
предвид при всички решения.
Пример: Училището стартира проект за реформиране на училищ-
ната библиотека, за да предостави повече място за извънкласни 
дейности. Ученическият парламент е поканен да даде своите пред-
ложения и идеи. Училището, като взема предвид тези предложения, 
взема окончателното решение и информира учениците за резулта-
тите.
Квазипредставители – описва ситуации, при които децата се приканват 
да говорят на конференции или пред група, но без възможност наис-
тина да научат нещо по въпроса или без всъщност да се консултират с 
други деца, които формално представляват.
Пример: Ученическият парламент участва в събитие, в което ще 
представи от своята гледна точка как се упражняват правата на 
детето в училище. Парламентът подготвя презентацията, но тя 
вече е прегледана и значително променена от възрастните в учили-
щето, тъй като имало части, които според тях не представляват 
училището в добра светлина.
Манипулация – възниква, когато възрастните използват деца, за да по-
пуляризират нещо, което смятат за важно, но не помагат на децата да 
разберат това. Възрастните решават какво да правят и след това питат 
децата дали са съгласни (при което трябва да се съгласят).

Пример: Учителите отвеждат деца/младежи от училище, за да при-
състват на събиране на политическа партия, където те не знаят 
къде са или защо са отишли. Или: Учителят извършва натиск (или 
други шантажиращи действия, явни или неявни) ученикът да отиде 
на състезание по физика, въпреки че той не иска, защото е избрал 
други предмети.
Детска инициатива – помощ от възрастните – децата инициират и пла-
нират действия, но включат възрастните като помощно средство за по-
стигане на целите. Възрастните осигуряват ресурси и помагат на децата 
да развият уменията, необходими за извършване на действие.
Пример: Ученическият парламент повдига въпроса за отсъствията 
от спортни мероприятия в училище. Призовават директора да раз-
решат проблема заедно.
Децата инициират и ръководят действието – децата самостоятелно 
планират и изпълняват действието.
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Пример: Общността на ученическите парламенти решиава да ор-
ганизира междуучилищни спортни срещи на градски терени или уче-
ниците се организират да направят къщичка за кучето, което е по-
стоянно до училището.
Декорация – възниква, когато възрастните използват децата като ук-
рашение, обикновено с цел да предизвикат емоционална реакция при 
аудитория от възрастни.
Пример: По случай националния празник деца, облечени празнично, 
махат с рекламни материали и „правят тарапана“. Или: деца от 
уязвимите групи са строени като хор на някакво събитие (но не за 
пеене, а за люлеене).
Решено, но информирани – означава, че участието на децата и дейст-
вието се решава от възрастни, но децата разбират целите на това дейст-
вие. Децата знаят кой е взел решение и защо.
Пример: Училището прави график на определени спортни и културни 
дейности през зимната ваканция в училище и учениците са поканени 
да се включат в съответствие с техните интереси.
Възрастните инициират – общо решение – действието е било плани-
рано от възрастни, но децата играят равноправна роля при вземането 
на решения. Възрастни и деца вземат съвместни решения на принципа 
на равенство.
Пример: Училищна комисия приканва ученическия парламент да пла-
нират съвместно дейности за превенция на насилието на връстни-
ци от връстници.
Неучастие – децата се игнорират напълно от всички решения и дейности.
Пример: Директорът решава да изразходва средствата, предоста-
вени за предотвратяване на насилието от връстниците на връст-
ници в училище, като учителите преминат обучение за справяне с 
насилието. Те не са питали учениците/парламета, нито са искали 
от тях да направят нещо.
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Семинар 7:  
Участие на учениците в ученическия парламент – 
работа по примери

осъзнаване на факторите, които обуславят и разграничават правото от 
квазиучастието, давайки правомощия на парламентаристите да търсят 
информация и да участват в процеса на вземане на решения.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
За да основават своята работа и сътрудничество с училищното 
ръководство на истинско участие. Да могат да вземат информи-
рани решения. Да знаят как да реагират в ситуации на неучастие.

Уводна игра.
Напомняне за предишния семинар: Учениците посочват какво е било осо-
бено полезно за тях, което са научили в предишния семинар и защо. Во-
дещият напомня на учениците насоките за високо участие и насоките на 
квазиучастието.
Уводна беседа, поле за дискусия:
Дайте пример, когато участието на учениците е било високо. а кога не? 
Да се обоснове. защо темата за участието е важна за ученическия парла-
мент?
Учениците са разделени в 4-5 групи, като всяка група работи по 1-2 при-
мера, които те избират. задачата е да се разработи пример/ситуация, така 
че да:
	в първи сценарий/разработка на желана (висока) форма на участие на 

учениците, т.е. тяхното участие;
	във втория сценарий/разработка на нежелана (ниска) форма на учас-

тие, т.е. тяхното неучастие.
Представяне с обосновка.
Възможни ситуации/теми: 

Училището е получило финансиране за инвестиране в превенцията на 
насилието от връстници на връстници. 
Парламентът иска да обогати извънкласните дейности с нови секции, 
които да се реализират в училище. 
Парламентът няма постоянно помещение за заседания, винаги харчи 
много време в търсене на свободно такова. 
министърът на образованието идва да посети училището. Директорът 
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предлага драматичната и хорова секция да организират подходяща 
програма. 
Парламентът иска да се включи в отбелязването на Деня на училището. 
Искате да направите озвучаване в училището. 
Правилник за поведението на ученика. 
Екскурзии/излети (планиране, реализация, отчитане). 
Предложения за теми на родителски срещи. 
оценяване на уроци/учебници. 
Нещо друго, което учениците биха предложили като тема, която да раз-
работят ...

Следва представяне, след което другите участници могат да допълнят, да 
зададат въпроси.
заключителна дискусия: „какво можем да направим?“
какво може да направи парламентът, за да предотврати слабите случаи на 
участие? какво може и от кого да поискаме? какво може да направи и как-
во трябва да направи парламентът, ако разпознае ситуации с ниско учас-
тие, например, че не са своевременно информирани за нещо? означава 
ли участието на учениците/ученическия парламент, че всяко решение на 
парламента трябва да се спазва? Да се обоснове.
оценка и обобщение: Всяка група трябва да изброи 3 ключови думи, кои-
то според тях са важни за участието. ако няма достатъчно време за работа 
в групи, въпросът може да се постави в пленум.
заключителна игра.
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Семинар 8:  
Осъществяване на цели – техника  
„Анализ на силата на полето“

Учениците се запознават със стъпките, които могат да предприемат в 
случай на нарушение на правата чрез изготвяне на собствени планове за 
действие за тяхното изпълнение.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Ще се планират и изпълняват дейности по-ефективно, ако чрез 
анализ се: дефинира проблемът, дефинира целта, която искат да 
постигнат, дефинират утежняващи и смекчаващи обстоятел-
ства по пътя към постигане на целта; определят компетентни и 
отговорни участници.

По този начин учениците се учат, че планирането започва от осъзнат про-
блем към поставяне на цели, а не както обикновено се случва, планиране-
то да започва от дейността. Така се постига твърда логика на планиране, 
по-силна аргументация на действията и приобщаване на другите участни-
ци като съюзници.
Уводна игра.
обявяване на темата на семинара.
Инструктирайте учениците да се сетят за възможно най-много проблеми 
в тяхното училище, които лично засягат тях или техните съученици, и да ги 
запишат на хартия, всеки за себе си.
След това всеки от тези проблеми трябва да се свърже с нарушаване на 
право (могат да се използват материали от предишни семинари, „карти на 
правата“). Всички онези проблеми, които не могат да се свържат с нару-
шаването на което и да е от правата, трябват да се зачеркнат, защото този 
път няма да бъдат разгледани.
След като се разделят на малки групи, задачата на всяка е да избере един 
конкретен проблем, върху който да работи и да го дефинира възможно 
най-ясно.
Преди групите да продължат работата си, водещият представя в един при-
мер техниката на анализ на силите в полето. Използвайте Приложение: 
„Графично изразяване на стъпките в процеса“.
задачата на групите е да направят анализ на силата на полето в примера, 
който са избрали, като го представят на хартия за флипчарт. за по-успешен 
анализ те използват приложението „как да стигнем до целта“. Водещият 
предоставя подкрепа по време на работата на групите, като подчертава, 
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че в момента те не участват в стъпка 6 (дефиниране на дейностите).
Следва представянето на групите, въпроси от другите и допълване. ана-
лизът, който правят, е важен, всеки трябва да има достатъчно време, да 
насърчи другите да дават конструктивни предложения за подобрение.
Водещият обобщава, че тази техника помага: за по-добро изясняване, де-
финиране и разбиране на проблема; да се определи във връзка с него 
целта, която трябва да бъде постигната; да се осъзнаят онези „сили“, кои-
то затрудняват постигането, това, което пречи, да се осъзнаят „силите“, 
които улесняват постигането на целта, това, което е в помощ по пътя на 
постигане на целта; да разберем как да използваме сили, идентифицира-
ни ресурси, съюзници и други подобни.
обявяване, че на следващия семинар ще продължат работата си чрез пла-
ниране на действия, като използват същите примери.
оценка на семинара.
завършваща игра.

Приложение „Графично представяне на стъпките в процеса“
Цел (ситуация, към която се стремим)

„+“ облекчаващи фактори                                                   „-“ утежняващи фактори
 (напишете на стрелките)                                                    (напишете на стрелките)

осъзнат проблем (изходна ситуация)
С кое право свързваме проблема 

Например: Дигиталното насилие на връстници  
е много разпространено в училището…  

Право на детето на защита от насилие

Приложение „Как да стигнем до целта“
1. опитваме се да дефинираме възможно най-ясно проблема, с който се 

сблъскваме (какво ни притеснява в работата на парламента? какво ни 
притеснява в училище? какво бихме искали да бъде различно?).

2. опитваме се да определим целта, която искаме да постигнем (какво 
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бихме искали да променим? какво бихме искали да постигнем?).
3. Намираме възможно най-много обстоятелства, които могат да ни 

помогнат да постигнем това, което искаме (например кои ученици, 
учители са заинтересовани да решат проблема; някой повдигнал ли е 
този проблем; дали в дейността бихте срещнали подкрепата на учите-
ли, ученици, лица, организации с репутация и значение за областта, в 
която възникна проблемът, и т.н.).

4. Намираме възможно най-много обстоятелства, които биха ни затруд-
нили да постигнем целта/решаването на проблема (другите ученици 
от училище/средата не смятат, че това е проблем и не са готови да ви 
подкрепят или да се присъединят към вас при решаването му; учи-
телите не вземат отношение; нямате достатъчно знания или опит в 
решаването на подобни проблеми; липса на хора, които да извършат 
всички планирани дейности; липса на ресурси за извършване на дей-
ностите от парламента ...).

5. Намираме кои хора в училището/общността са отговорни за възник-
ването и решаването на проблема 

6. Измисляме възможно най-много дейности, които биха ни довели до 
решаването на проблема (например срещи, петиции, организиране 
на дискусии, лекции, привличане на влиятелни и уважавани членове 
на общността...).

Бележка за водещия:
анализът на силите в полето може да се приложи и при проблеми във 
функционирането на ученическия парламент. В този случай е важно да 
се анализира проблемът, силите в полето и да се предвидят дейности за 
неговото разрешаване. Това може да се направи и в един от семинарите 
с ученици.
Възможни проблеми, които могат да бъдат решени чрез анализ на силите 
в полето и планиране на действия:
1.  Незаинтересоваността на учениците да участват в организирането на 

живота в училище.
2.  Директорите/учителите игнорират решенията на ученическия парла-

мент, които попадат в неговите компетентности.
3.  отделните членове не изпълняват поетите от тях ангажименти в пред-

видения срок.
4.  Има високо ниво на пасивност на членовете на парламента, така че 

цялата работа се извършва от няколко ученици.
5.  комуникацията между членовете на парламента не е добра.
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Семинар 9:  
Планиране на инициативи

Участниците се запознават със стъпките, които се предприемат при изпъл-
нението на действия, насочени към упражняване на някое право.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
В своята работа ученическият парламент се занимава с планира-
нето и изпълнението на инициативи, които упражняват право и/
или предотвратяват нарушаване на право. Като се има предвид 
това, е необходимо парламентът да знае стъпките в реализира-
нето на инициативи; адекватно да се подбират дейности, които 
постигат промяната/желаната цел; да се определят конкретни 
задачи; да се състави график и разпределение на отговорностите.

Уводна игра.
Напомняне на учениците на предишна дейност и техниката „анализ на 
силите в полето“.
Водещият заявява, че за успешно планиране и управление на инициати-
ва/проект е необходимо да се определи:
1.  какъв е проблемът? от какво сте недоволни?
2.  какво искаме да постигнем? (цел)
3.  анализ на силите на влияние по пътя от проблема към целта (заплахи 

и смекчаващи обстоятелства)
3.  как ще го направим? (дейности)
4.  кога ще направим това? (време)
5.  кой е отговорен за това? (отговорни лица)
6.  какви ресурси са необходими? (материални/финансови)
Имайки предвид, че са направили първите 3 стъпки в предишния семи-
нар, участниците продължават да работят върху останалите.
задачата е да се посочи на ниво група: всички необходими дейности, 
които според тях трябва да се извършват по пътя към постигането на 
целта.
Това е последвано от съвместен анализ на конкретни дейности, елимини-
ране на определени дейности, ако те са неточни, трудни за постигане или 
не са насочени към целта.
Добре е дейностите да бъдат реалистични, с вероятно успешна ре-
ализация, защото нищо не е така мотивиращо за парламента като 
успешно реализираните дейности.
ако учениците са избрали голям брой различни дейности с по-голяма про-
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дължителност, това упражнение ще изисква те да изберат една, която да 
се разработи чрез плана за действие.
Водещият инструктира учениците да помислят и да изброят всички спе-
цифични задачи, работи, които би трябвало да извършат, за да изпълнят 
планираната дейност и да запишат всяка задача на отделен лист хартия. 
Насърчете ги да направят работата си възможно най-конкретна.
Подредете листовете с изписаните задачи в табло за планиране на дей-
ността, и то по хронология на реализацията. когато са съгласни, че това е 
оптималният ред, определят се другите елементи на дейността:
	за кого всяка от тях е предназначена;
	период/време на реализация;
	кой е реализаторът;
	отговорно лице от екипа;
	необходими ресурси/средства.
като работен материал за тази дейност трябва да се ползват приложение 
Пример за план за действие и приложение Какво трябва да се вземе 
предвид при планирането на инициативи.
По време на работата водещият подпомага групите, като упътва към въ-
проси в приложенията.
Презентиране на групата, въпроси от останалите, допълнения. Да се 
обърне внимание на анализа и подобряването на всеки план за действие. 
Всички ученици участват в това, както и водещият на семинара.
Покажете приложението Примери за младежки инициативи. Изберете 
някои или дайте на всяка група различен пример. Водещият може да пре-
цени дали трябва да се направи презентация на младежките инициативи 
в началото на семинара, за да се насърчат учениците да мислят за своите 
примери. В този случай трябва да се подчертае, че това са действия с по-
голям мащаб, които продължават по-дълго, и че те могат да изберат за 
своя план по-малки, но по-реалистични дейности.
оценка на дейността.
заключителна игра.
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Приложение – „Какво трябва да имате предвид при планиране на ини-
циативи?“
При планирането и изпълнението на инициативи е важно да имате пред-
варителна информация и отговори на следните въпроси:
1.  как да стигнем до целта? какви конкретни дейности съдържа нашата 

инициатива? Дефинираме конкретни действия, процедури, услуги – 
всичко, което ще направим, за да постигнем конкретната цел.

2.  какъв е графикът за конкретни дейности? кога се реализират? Въз ос-
нова на това стигаме до общата продължителност на инициативата/
проекта.

3.  кои лица са отговорни за конкретни стъпки/индивидуални дейности и 
действия? Всеки трябва да поеме ангажимента, който му е най-подхо-
дящ. Трябва да се внимава за равномерното разпределение на задъл-
женията.

4.  какви са нашите възможности? от какво друго имаме нужда?
5.  кой от другите заинтересовани страни можем и/или трябва да вклю-

чим?
6.  Имаме ли нужда от разрешение на някой друг, за да осъществим ини-

циативата си? На кого? как да се свържем с него?
7.  за кого е предназначена пряко нашата кампания? Връстници, роди-

тели, учители, местна общност? как ще ги информираме за нашата 
инициатива?

8.  Ще ни трябват ли някои умения за изпълнение на конкретната иници-
атива/проект?

9.  Имаме ли нужда от пространство за извършване на дейности? какъв 
вид? как ще стигнем до там?

10.  Необходими ли са средства (пари, материали, оборудване, услуги) за 
реализиране на инициативата/проекта? към кого ще се обърнем за 
осигуряване на финансиране?

11.  какви ще бъдат показателите за изпълнение на инициативата/проек-
та и как ще измерваме изпълнението (оценката)?

12.  как ще съхраняваме данните за реализация на инициативата/дей-
ност? каква информация ще съхраняваме и събираме, как ще напи-
шем отчета?

13.  какви трудности/пречки очакваме при изпълнението на нашия план? 
как можем да ги предотвратим?

В допълнение към тези въпроси, в зависимост от конкретната инициати-
ва, ще има редица други въпроси, на които трябва да се отговори пред-
варително.
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Приложение – „Пример на план за действие“

Най-простата таблица за план за действие
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обучение 
на връст-
ници от 
връстници 
на тема: 
Насилие, 
основано 
на пола

Учени-
ци от 5 
клас

октом-
ври/
декем- 
ври

3 треньор-
ски екипа:
Иван и 
Вера
Наташа и 
Ирина
Стоян и 
Елза

комисия по 
превенция 
на наси-
лието на 
парламен-
та – Георги 
Петров 

хартия
маркери
флумастери
фотокопирани 
материали за 
всеки участник
флипчарт хартия
хартиено тиксо...

В допълнение към определянето на основната дейност е необходимо да 
се уточни всяка стъпка в нея и да се посочи времето за реализация, на-
пример:

месеци/седмици – 
конкретни дейности октомври Ноември Декември отговор-

ник
Информиране на 
ръководството

x Петър

Среща с водещите на 
семинарите

x Ирена

Усвояване на съдър-
жанието на семинара

x ...

Създаване на съоб-
щение за инициати-
вата и публикуването 
му на сайта на парла-
мента и в социалните 
мрежи 

x ...

Периодично инфор-
миране за дейности-
те по обучението

x x x x
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Формиране на групи 
за обучение и опре-
деляне на график

x x x x x ...

Доставка на материа-
ли за семинарите

x

реализиране на се-
минарите (5 групи по 
3 семинара)

x x x x ...

оценка на дейността 
(с ученици и водещи)

x x ...

Текущи новини за 
реализираните дей-
ности (сайт, социал-
ни мрежи) 

x ...

Публичност на дей-
ността – местни 
медии

x ...

отчет/доклад за реа-
лизираната дейност

x ...

анализ на доклада и 
препоръки за следва-
щи дейности (науче-
ни уроци)

x

...

Приложение – „Таблица за планиране на инициатива“10
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10  Таблицата може да се модифицира и пригажда.
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Приложение – „Примери за младежки инициативи“

Пример 1

Доброволците на Свободен младежки център решиха, че наркомани-
ята е проблем, който е подценяван във видинските училища. осъщест-
вяваните преди това беседи и срещи с учениците на представители на 
различни отговорни институции не бяха дали очаквания ефект. Ето защо 
те решиха, че тези беседи не са излишни, но те са по-скоро за учители и 
родители, а с учениците трябва да се ползва друг подход, който да е по-
ефективен. Понеже вече имаха опит по програма за борба със СПИН и 
полово предавани болести, решиха да се ползва техниката „връстници 
обучават връстници“. за целта и с помощта на експерти бяха разрабо-
тени интерактивни уроци, предназначени за по-малките ученици от 5-8 
клас. Подготвените доброволци в продължение на една учебна година 
посещаваха по двойки основните училища и, ползвайки часа на класа, 
изнасяха уроците. Бяха изнесени повече от 50 урока. кампанията се 
радваше на голям успех в училищата. Същевременно Свободен мла-
дежки център финансира лектория на специалисти, предназначена за 
родителите, по местната кабелна телевизия. 

Пример 2

По инициатива на Свободен младежки център представители на учени-
ческите парламенти в града изградиха Градски ученически съвет. На-
ред с другите си инициативи ГмС инициира провеждането на празник 
на видинското образование. Идеята на членовете на съвета беше, че 
традиционните изложения на образованието, провеждани всяка про-
лет в града с идеята, че така родители и ученици ще се ориентират как-
во предлага образователната система, не са достатъчно смислени. Те 
представят училищата с техните профили и специалности, но не дават 
представа какви са постиженията на самите ученици. Ето защо на всяко 
средно училище в града се дадоха до 20 миниути да покаже на сцената 
на театъра кои са чрез въображението и с участието на техните учени-
ци. Празникът премина при много голям успех и бе забелязан от ме-
диите и обществеността, а салонът на театъра – препълнен от ученици, 
учители и родители. 
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Пример 3

С цел популяризиране и информиране на гимназистите за ЕС и програ-
мата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия отво-
рен клуб – Ниш и младите му активисти организираха презентации в 
училищата в 6 града в граничния регион Бор, княжевац, Ниш, Бела Па-
ланка, Прокуплье и Вранье. На презентациите активистите се обърнаха 
към връстниците си и представиха своя личен опит, както и ключови 
резултати, постижения и продукти от 6-те трансгранични проекта на от-
ворения клуб, както и други програми на ЕС и ползите за младите хора, 
които носи членството в ЕС.
Тези събития бяха последвани и от фотоизложба на рекламни банери 
със снимки, връзки, линкове и лога, които предизвикаха голям интерес 
сред всички млади хора.

Пример 4

младите активисти на Ужичкия център по правата на детето смятат, че 
липсата на сексуално образование в редовното преподаване, чрез ре-
довно съдържание на учебните предмети, е проблем, който води до 
недостатъчното информиране на децата и младите хора по тази тема. 
освен това те чувстваха, че връстниците им не прилагат в достатъчна 
степен знанията, които притежават. затова бяха организирани дейнос-
ти за информиране на връстници, учители и местната общност за важ-
ността и необходимостта от въвеждане в учебното съдържание на сек-
суално образование в училищата; квалифициране на преподавателите 
по биология, психология, гражданско образование, както и класните 
ръководители, за интегриране на обучението за опазване на репродук-
тивното здраве в техните часове; както и повишаване на информира-
ността на децата и младите хора за важността от прилагането на знани-
ята, които са придобили за опазване на репродуктивното здраве.
за да постигнат тези цели, те организираха редица дейности:
	провеждане на проучване, изследващо отношението на учениците 

от гимназиална възраст към въвеждането на сексуалното образова-
ние в съдържанието на редовните учебни предмети. резултатите от 
въпросника бяха използвани като аргумент при медийни изяви, сре-
щи с преподаватели, както и при планиране на други дейности;

	разработване на образователни табла с ясно застъпническо посла-
ние за въвеждане на сексуално образование в училищното съдър-
жание;

	организиране на срещи с преподаватели, където се застъпваха за 
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въвеждането на тази тема в съдържанието на техните часове;
	организиране на среща с представители на Училищното управление 

на град Ужице, на която беше представена идеята и членовете бяха 
информирани за инициативата. Получена е подкрепа по отношение 
на желанието да се намерят заедно с преподавателите места в учеб-
ния план за такова съдържание;

	провеждане на 45 интерактивни семинара по темата за запазване 
на репродуктивното здраве в рамките на редовното преподаване 
на гражданско образование, психология, биология и в часовете на 
класа в средните училища;

	организиране на улична акция, където бяха разпространени обра-
зователни материали сред връстници и се отговаряше на въпросите 
им относно репродуктивното здраве;

	поставяне на образователни табла във всички гимназии в града.
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Семинар 10:  
Планиране на проекти –  
писане на предложение за проект

запознаване на учениците с цикъла на планиране на проекта и необходи-
мите елементи на проектното предложение.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Ученическият парламент може да осигури финансиране за изпъл-
нение на дейностите чрез проекти. Може да се свърже с потен-
циален донор (някаква фирма, организация и т.н.) за финансова 
подкрепа. Това става чрез проектно предложение.

Уводна игра.
Напомняне за предишната дейност.
обявяване на темата на семинара.
Водещият информира участниците, че правилникът на училището пред-
вижда, че ученическият парламент може да осигури средства за своите 
акции чрез финансиране по проекти и че писането и кандидатстването 
по проекти трябва да бъдат част от тяхната работа. Помощ при намиране-
то на потенциални донори ще се предостави на учениците от училището, 
местните организации, работещи с/за деца и младежи.

Кои може да бъдат донорите на ученическия парламент? Местната 
власт обявява конкурси за подкрепа на младежки проекти и инициа-
тиви. Понякога е възможно да кандидатства неформална/нерегистри-
рана младежка група или е необходимо парламентът да си партнира с 
регистрирана местна асоциация и да кандидатстват с проектно пред-
ложение. Донорски организации, които разписват конкурси по кон-
кретни теми – има такива, които подкрепят дейността на неформални 
младежки групи като парламентите. Понякога е възможно училището 
като институция да бъде носител на проекти, фокусиран върху рабо-
тата на парламента. Фирми – напоследък броят на компаниите, които 
са обществено отговорни, расте. Това означава, че те отделят средства 
за инициативи, които допринасят за подобряване на положението на 
гражданите в общността. родители, физически лица и т.н. също могат 
да бъдат донори на конкретни парламентарни дейности не само с фи-
нансови средства, но и с материални и човешки ресурси.

Независимо за какъв донор говорим, е необходимо да напишете и да го 
запознаете с проекта. често донорите имат свои собствени формуляри 
за кандидатстване. ако не, трябва да знаете необходимите елементи на 
проекта.
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Водещият запознава учениците с необходимите елементи на проекта, за-
явявайки, че те вече са се занимавали с много от тях в предишните семи-
нари за планиране на инициативи.

 Необходими съставни части на един проект:
1.  Придружително писмо (обяснява накратко на донора кой сте и защо 

се обръщате към него; посочете името и информацията за контакт на 
отговорното лице за проекта);

2.  Представяне/описание на ученическия парламент и училището (посо-
чете броя на учениците, на учителите, по-значимите дейности, които 
сте изпълнили, проблемите, сътрудничество с други организации и др.);

3.  описание на проблема (идентифицираният проблем е представен по 
конкретен и аргументативен начин; винаги е желателно да се свързва 
с някое право);

4.  Цел(и) (дефинирайте какво искате да постигнете);
5.  Дейности и график (избройте и опишете конкретни дейности, които 

ще бъдат изпълнени в рамките на проекта, и тяхното времетраене);
6.  Участници – целева група (обяснете за кого е предназначен проектът, ка-

къв ще бъде броят на участниците, защо за вашата целева група и т.н.);
7.  място на реализация (мястото, на което ще се осъществяват дейности 

– в училище, местната общност ...);
8.  оценяване (обяснява как ще измервате постигнатото, как ще разбе-

рете дали дейностите са били успешни, посочете и как ще събирате/
получавате данни – въпросници, анкети, интервюта и т.н.);

9.  Екип на проекта (посочете кой участва и кой носи отговорност за из-
пълнението на проекта);

10.  Бюджет (изразяващ всички разходи, структурата на бюджета трябва 
да е ясна и точна и да съответства на изброените дейности);

11.  Приложения (предоставете всяка друга информация, която не е била 
представена, за която смятате, че е важна за дарителя (листовка за 
вашия парламент, дейности – инициативи, проекти, които сте изпъл-
нили досега, препоръки и т.н.).

 Какво правим, след като проектът бъде одобрен?
След като проектът бъде одобрен от донора, отговорност на кандидата 
е да изпълни дейностите, очертани в проектното предложение, по отго-
ворен начин. Училището и неговите служби ще подпомагат учениците в 
неговото осъществяване. много неща изискват консултация с училищната 
администрация, училищни комисии. младежкият работник също ще бъде 
ценен помощник.
По време на изпълнението на проекта е необходимо да се документират 
дейностите: снимки, списъци с участници, създадени продукти. оценката на 
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дейностите е задължителна и въз основа на това се коригират следващите.
Информирането за изпълнението на проекта често се извършва чрез уе-
бсайта на парламента/училището, социалните мрежи. Препоръчително е 
да информирате и чрез други медии.

 Какво правим, когато проектът завърши?
отчитането следва след изпълнението на проекта. за донора се изготвя 
финансов и технически доклад.
Финансовият отчет включва всички фактури (копия), показващи, че па-
рите са целенасочено изразходвани. Техническият доклад описва как е 
протекло изпълнението на гореспоменатите дейности, дали има откло-
нения от плана и по какъв начин, дали целите са постигнати и какви са 
резултатите от проекта. Всяко изложение трябва да включва приложения 
в подкрепа на фактите, съдържащи се в разказа, които могат да включват: 
списъци на участници и снимки на дейности; дневен ред, покани за съби-
тия и съобщения; ако са произведени продукти от дейностите – препоръ-
чително е да ги прикачите; връзки към публикации на училищния уебсайт 
и съобщения в медиите за проекта/конкретни дейности (това може да са 
и екранни снимки) и всички други материали, които могат да подкрепят 
успеха на реализацията.
Участниците трябва да проучат възможностите за кандидатстване и да за-
почнат да създават проект на следващите срещи. И това е работа в екип, 
защото за нуждите на проекта е необходимо да се събере много инфор-
мация и факти.
Препоръчва се написаният проект да се даде на някой, който не е участ-
вал в неговото разработване, за да посочи елементите, които не са ясни 
или трябва да бъдат допълнени. Тази помощ от „критични приятели“ е 
ценна и може да подобри проекта.
Да не забравяме: След подадения проект и особено след успешната му 
реализация да поздравим членовете на екипа, да споделим успеха, да 
празнуваме. Да покажете и да съобщите на всеки член това, което осо-
бено цените в работата му и какво е допринесъл той за успеха на екипа и 
извършената работа, с: „Радвам се, че точно ти си член на нашия екип, 
защото ....“ Да се каже конкретно, това може да бъде черта на характера 
или действие (напр. дава креативни идеи за дейности, остроумие, грама-
тическа проверка на текстове, мотивира, когато енергията намалява, съз-
дава чудесни публикации в социалните мрежи за дейностите...). Помнете 
колко е важно да бъдете фокусирани върху развитието на взаимоотноше-
нията в парламентарния екип, а не само ориентирани към работата.
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Семинар 11:  
PR на ученическия парламент 

На семинара учениците ще научат начини за комуникация с обществе-
ността, за да се осигури добро информиране и подкрепа в работата, ще 
придобият умения за използване на различни подходи.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Дейностите на ученическия парламент трябва да бъдат видими 
за обществеността и в зависимост от вида дейност трябва да 
бъде избран оптималният канал за комуникация с целевата ау-
дитория. Всяко събитие е насочено към конкретна група от хора, 
които трябва да бъдат уведомени. Медиите са основният канал, 
чрез който това може да се направи, те осигуряват най-широк об-
хват в най-кратки срокове. Когато работите с медиите, трябва 
да знаете някои специфики. Имайки предвид, че социалните мрежи 
не са медии, но могат да бъдат добър канал за комуникация с об-
ществеността и публиката.

Уводна игра.
обявяване на темата на семинара и подчертаване на нейното значение за 
парламентарната работа.
разделете участниците в пет групи. Всяка група получава задача, върху 
която ще работи.
Бележка: Водещият може да реализира този семинар и на няколко за-
нятия, като по този начин всички групи изпълняват една и съща задача 
само на базата на различни примери за действия и кампании (реализи-
рани или измислени). Например първата среща да е посветена на прес-
съобщение и презентации, следващата – на интервю, и т.н.
1. група: Презентация
задача: Прочетете приложението Избор на медия. Фокусирайте се върху 
формата: презентация. На ниво група изберете едно събитие на учени-
ческия парламент (инициатива или кампания) и създайте презентация 
за него, ръководейки се от приложението. Подгответе се за презентация 
пред групата, като накратко очертаете основните характеристики на пре-
зентацията.
2. група: Прессъобщение
задание: Прочетете приложението Прессъобщение. На ниво група избе-
рете едно събитие на ученическия парламент (инициатива или кампания) 
и създайте прессъобщение, ръководейки се от приложението. Подгответе 
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се да прочетете съобщението пред групата. След това очертайте основни-
те насоки за създаване на съобщение за пресата.
3. група: Слабости на интервюто
задание: Прочетете текста в приложението Слабото интервю. На ниво 
група обсъдете какво привлича вниманието ви в показаното интервю. 
обсъдете основните грешки на интервюирания. определете член на гру-
пата, който да представи вашите наблюдения за 5-7 минути. Желателно е 
изводите ви да бъдат подкрепени с примери от приложението.
4. група: Интервю 1
задание: Прочетете приложението Техники при интервю. На ниво група 
изберете едно събитие на ученическия парламент (инициатива или кам-
пания), в което са взели участие членовете. Също на ниво група обсъдете 
събитието – какви са били целите, как е протекла дейността, кой е участ-
вал, какви са резултатите, успехите, трудностите, с които сте се сблъскали, 
научените уроци и др. След това направете интервю, в което да участват 
повече хора. Един от тях ще представлява журналиста. Подгответе се да 
демонстрирате интервюто пред голямата група.
обърнете внимание, че всеки избран говорител ще се интервюира от 
„журналиста“ за определен сегмент от инициативата/кампанията. Журна-
листът ще повдига различни въпроси по темата, включително нежелани 
такива (виж в приложението). Интервюираният трябва да отговаря изчер-
пателно, опитвайки се да неутрализира „фалшивите“ въпроси и да преда-
де своето послание. Интервюто трябва да продължи 7-10 минути.
5. група: Интервю 2
задача:
а)  Вашата група трябва да се запознае с дейността, избрана от членовете 

на група 4.
б)  Трябва да измислите някои въпроси за интервюирането на участни-

ците в група 4. Въпросите трябва да включват някои от примерите от 
техниките за интервю (и неприятните такива).

в)  Следващата задача е, че след приключване на интервюто в група 4 
вие ще бъдете допълнителни журналисти, които да задават на учас-
тниците тези въпроси. от група 4 не знаят, че ще задавате въпроси 
(включително онези неприятните). Водещият трябва да обяви, че от 
журналистите в залата има още въпроси и да ви даде думата. 

г)  членовете на вашата група трябва също да следят внимателно интер-
вюто в група 4, опитвайки се да отговорят на следните въпроси: Какво 
беше доброто в интервюто? Какви грешки бяха допуснати? Успяха 
ли интервюираните да предадат посланието си? 
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Следва представянето на групите. След представянето на всяка група 
дайте възможност на другите участници да коментират и да има кратка 
обратна връзка: какво беше добро и защо? каква е препоръката им за 
подобрение и защо?
Водещият представя своята обратна информация за работата на групите.
оценка на семинара, продължете изречението: От днешния семинар ще 
се възползвам най-много от...
Приложение: Избор на медия
когато организирате дадено събитие, вие знаете към какви хора е насо-
чено то. Това ще определи и кои медии ще изберете да популяризират 
вашето събитие. Има три типа отразяване на събитие:
	Предварително – информира обществеността кога и къде ще се про-

веде събитието, както и какво ще представлява то. По този начин ще 
си осигурите желаното присъствие.

	На живо – представя се случващото се в момента, по време на събити-
ето. Този тип отразяване предизвиква най-голям интерес у аудитория-
та и повишава популярността на събитието и организаторите.

	Ретроспективно – информира хората за отминалото събитие, за това 
какво и как се е случило, кой е участвал и какви са резултатите. Жела-
телно е да има коментар на събитието.

за вашето събитие може да използвате и трите типа отразяване или само 
някой от тях в зависимост от конкретните нужди и възможностите да оси-
гурите медийно отразяване.
основните типове медии, които може да използвате, са: радио, телеви-
зия, печатни медии, интернет медии. Всеки тип си има своите предим-
ства. радиото най-бързо може да предаде информация, защото дадено 
съобщение може да бъде излъчено веднага, докато телевизионното из-
лъчване се нуждае от повече подготовка. Телевизията има най-въздейст-
ващ ефект върху хората. Печатните медии и интернет позволяват препре-
даване на информацията от човек на човек и лесен повторен достъп към 
нея.
Важно е да имате предвид, че всяка медия си има определена аудито-
рия, с която трябва да сте наясно. аудиторията се определя от това дали 
медията е национална или регионална, дали е новинарска, развлекател-
на или със специализирана насоченост. освен това във всяка медия има 
специфични предавания/раздели, които са интересни за хора с различни 
профили. 
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Прессъобщение
Хубаво е да имате изготвено прессъобщение за вашето събитие, което да 
изпратите на медиите. Печатните и интернет медии обикновено го публи-
куват директно, а телевизиите и радиата го ползват за основа, върху която 
да направят репортаж, интервю, предаване.
за да привлечете вниманието на журналистите и на аудиторията, която 
искате да привлечете, е необходимо да подготвите текста така, че да от-
говори на следните въпроси – какво? кога? къде? кой го ораганизира и 
защо?
Важна част от прессъощението е неговото заглавие. То трябва да е крат-
ко и ясно, да съответства на събитието (да не е подвеждащо) и в същото 
време да е атрактивно, за да му обърнат внимание хората, към които е 
насочена информацията, която се съдържа в прессъобщението. Напри-
мер вместо „Фирма „Водоснабдяване и канализация“ започва ремонт в 
квартал „Изток“ по-интригуващо звучи „квартал „Изток“ остава без вода 
два дни“.
Презентация
Тук нещата всъщност са много прости:
	Бъдете себе си
	Бъдете атрактивни
	Подгответе се да представите съдържанието в много синтезиран вид, 

буквално с едно-две изречения. След това лесно ще предадете още 
подробности.

	Породете дискусия
	Бъдете „живи” – използвайте жестове, мимики, движете се
	Покажете как вие преживявате това, за което говорите, емоцията за-

разява!
	Говорете с примери
	Визуализирайте съдържанието 
	запомнете, че вие сте там да кажете нещо на хората, тоест те ви тряб-

ват на вас, а не вие на тях. Презентирането ще е успешно, когато на-
края ролите са сменени – те ще са интересуващите се!

	репетирайте пред огледалото или пред свои приятели, за да сте уве-
рени, когато застанете пред публика или пред камера.

И накрая имайте предвид, че медийното отразяване често се заплаща, 
затова предвидете и такова перо в бюджета на събитието. Но не е задъл-
жително, медиите също имат нужда от съдържание. а може да работите с 
тях и под формата на партньорство. Хубаво е да си създадете традиции в 
работата с тях и да поддържате добри взаимоотношения.
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Приложение: Техники при интервю
Най-важното нещо за интервюто е да се подготвите за него. То е възмож-
ност за изпращане на ясни съобщения до зрителя или слушателя. Напри-
мер да се убеди аудиторията, че ученическият парламент е полезен за де-
мокрацията в училище или че развива умения, полезни за младите хора, 
които по друг начин не се придобиват в училище. Интервюто е успешно, 
когато успеете да предадете посланията си, въпреки че въпросите, които 
ви задава журналистът, може да са в друга посока. Ето как да се отървете 
от нежеланите въпроси:
ВраЖДЕБЕН ВъПроС
„Всъщност не облагодетелствате ли с вашата кампания твърде много уче-
ниците?”
„Благодаря ви за този въпрос? Напротив, нашата инициатива е от полза за 
цялата училищна общност, защото…”
оТрИЦаТЕлЕН ВъПроС
„Информирането за наркотиците няма ли да повиши интереса към тях?”
моСТ – Информирането за наркотиците никъде по света не е имало по-
добен ефект, но то ще позволи на родителите и учителите да откриват 
наркоманното поведение навреме…”
ВоДЕЩ оБрЕмЕНяВаЩ ВъПроС
„очевидно кампанията не върви и учениците не участват. как ще продъл-
жите нататък?”
„Не съм съгласен с твърдението ви. резултатите до момента показват въз-
ходяща тенденция на участието на учениците…”
оБрЕчЕН алТЕрНаТИВЕН ВъПроС
„Дали неуспехът се дължи на грешна стратегия или на неподготвен екип?”
„Нито едно от двете. мероприятието върви много добре…”
НЕПраВИлЕН ВъПроС
„Хайде да си поговорим за фирма „кока-кола“, която спонсорира вашата 
дейност...“
„кока-кола” е фирма, която любезно финансира нашата кампания. По-ин-
тересно е обаче…”
НЕУТралЕН ВъПроС
„кога започва кампанията ви?”
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„На …”
ПромЕНяНЕ На ТЕмаТа
„Все пак какъв е интересът на „кока-кола” да ви спонсорира?
„Доколкото вече надълго обсъдихме донора на нашата кампания, може 
би нямате нищо против да преминем към…”
ПрЕкъСВаНЕ
„Само искам да отговоря на този въпрос. мога ли?”
ПоГрЕШНо ИНТЕрПрЕТИраНЕ
„мисля, че не ме разбрахте правилно…”
ПрЕДСТаВяНЕ На оТрИЦаТЕлНИ аСПЕкТИ В ПЕрСПЕкТИВа
„Да, 3000 лв. на година не е малка сума за един отпадащ ученик, но по-
мислете си колко ще спестят социалните служби и колко ще спечели бю-
джетът, ако това е цената той да стане един ден нормален данъкоплатец.” 
Приложение: Слабото интервю – каква е историята
Слабото интервю, което следва, е взето от книгата „Ефективни връз-
ки с медиите“ и показва как интервюираният попада в много капани, 
заложени му по време на едно агресивно интервю, както и как той про-
пуска редица възможности да защити тезата си.
оскар Уинър е генерален директор на „кошница яйца“, голям производи-
тел на пилета и яйца. Фирмата е обявила плановете си да построи завод 
до град лисичи зъб с население от 100 000 души. Това ще бъде една от 
най-големите фирми в района и местната телевизионна станция е пока-
нила Уинър за интервю във вечерната програма на вътрешните новини.
Интервюиращата Сюзън Шарп е опитна професионалистка с остър език. 
В нормалния си живот тя е симпатична жена със съпруг и три деца. Тя 
храни патиците в парка в неделните следобеди. Но в същото време е 
малко цинична по отношение на предприемачите и има един кусур: ако 
смята, че някой е от „лошите“ или се опитва да мами, тя се впуска във 
война. Тя е казала на Уинър от какъв характер ще бъдат въпросите й, но 
е била максимално неясна: „С какво ще се занимава фабриката?“, „кол-
ко ще струва тя?“, „очаквате ли някакви специфични проблеми?“ и 
други.
Уинър от своя страна е напълно уверен по отношение на интервюто. 
Няма нищо, което да не знае за пиленцата, той е много добра компа-
ния за след вечеря, а и съпругата му смята, че е привлекателен мъж. 
Той е толкова спокоен, че всъщност е отишъл за един бърз голф в 
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местния клуб, преди да се запъти към студиото.
Вече е 6.30 следобед и интервюто се излъчва „на живо“. Шарп започва 
с нейното въведение. По-долу е даден пълният текст. Първо го проче-
тете изцяло, преди да го разгледате в подробности.
Интервюто
Шарп: Наш следващ гост в програмата е един човек, който ни дължи 
много отговори: Той е оскар Уинър [камерата се насочва към Уинър, 
седнал удобно и усмихващ се], който ще строи птицекомбинат в пред-
градията на лисичи зъб. Планираният завод ще изглежда като този 
на видеоматериала, който ще ви покажем [видеоматериал, 45 секунди. 
показващ отглеждането на пилета в бройлерни условия, някои от 
птиците умират, перата на повечето опадат и други]. Г-н Уинър, 
защо сте решили да докарате подобно нещо в лисичи зъб?
Уинър: ами това е логично решение. Дейността на фирмата се разши-
рява, а лисичи зъб е идеалното място за нов птицекомбинат. Всъщ-
ност...
Шарп: Но ние току-що видяхме колко безсмислено страдание се при-
чинява на безброй много пиленца. защо просто не купите земя тук и не 
им позволите да тичат по-свободно из парцела? 
Уинър: ами просто това не би било икономически изгодно, Сюзън. 
При отглеждане на свобода ви трябва съотношение на квадратните 
метри към отглежданите птици 5:1 при естествен фураж от най-високо 
качество и повече при по-лошо качество на зърното.
Шарп: Наистина ли казвате, че всъщност измъчвате практически безза-
щитните птици просто защото така е по-рентабилно?
Уинър: ами това трудно може да се нарече мъчение. Просто казвам, 
че всички хора, които гледат тази програма...
Шарп: Ние всички знаем, че въпреки това по вашия начин се произ-
веждат по-нискокачествени яйца. Във филма показаха и цех за изгаря-
не на отпадъците – ще създадете ли нещо такова и тук?
Уинър: о! Да! Това е стандартното оборудване за такъв тип заводи.
Шарп: Но коминът във филма бълваше ужасно много черен пушек над 
цялата околност. а сега вие ни казвате, че трябва да се примирим с фа-
бричен комин, замърсяващ атмосферата.
Уинър: ами аз бих искал да уверя зрителите, че коминът ще изхвър-
ля само около 40 000 кубически метра вредни газове на час [пауза]. 
освен това, м-м-м [пауза] този тип производство изисква определено 



123

преработване на отпадъците, изгаряне на отпадъци и така нататък.
Шарп: Все едно – 40 000 кубически метра, това, изглежда, е страшно 
много черен пушек за малък град като лисичи зъб. кажете ми, г-н Уи-
нър, колко време ще ви отнеме да построите този завод?
Уинър: малко по-малко от година, освен това се надяваме, че първата 
партида яйца, в ограничено количество, разбира се, ще бъде произведе-
на в рамките на девет месеца. Наели сме наистина добра фирма за това, 
а когато те приключат, ще разполагаме с най-модерния по рода си завод.
Шарп: кого сте наели да построи завода ви? 
Уинър: аз... защо искате да знаете това?
Шарп: Ще бъде интересно да разберем дали това е местна фирма. На-
последък строителният бизнес в околността преживява тежки времена, 
нали разбирате?
Уинър: Така ли? Трябва да призная, че няма да ползвам местна фирма... 
Шарп: И защо не?
Уинър: ами много просто – наели сме „купчина тухли“ за тази работа. 
Шарп: И въпреки това, защо „купчина тухли“?
Уинър: ами-и-и... Всъщност... [ядосано] вижте, защо ми задавате всички 
тези въпроси за строителната фирма и строителство? Правите нещата да 
изглеждат като че ли съм взел подкуп или нещо такова! 
Шарп: [хладно] Хубаво, да речем, че е минала една година и сте постро-
или фабриката. каква полза ще получим от нея ние?
Уинър: ами-и-и. Смятам, че голямото предимство на системата Уинър 
е, че получавате повече яйца за по-малко пари. Всичко е автоматизи-
рано и това ни позволява да снижим цените и да произвеждаме по-
евтини яйца с хиляди.
Шарп: разбирам. При това положение имате ли достатъчно яйца за износ?
Уинър: о! Да! Ние дори продаваме замразени яйца на хората в китайска-
та народна република!
Шарп: радвам се да чуя това. Гост беше г-н оскар Уиньр, който ще 
построи тук завод, за да изпраща яйца в китай. какво ще трябва да 
направят за яйцата хората от лисичи зъб – всеки може да реши сам 
[прекъсване].
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Семинар 12:  
Фасилитиране (водене) на заседанията  
на ученическия парламент

Участниците ще получат знания и умения, необходими за водене на за-
седание и конструктивно участие в него, така че то да бъде ефикасно и 
продуктивно. 

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Придобитите от участниците в семинара знания и умения ще 
помогнат на парламента да избегне или смекчи предизвикател-
ствата по време на заседанията, за да бъдат ефективни и про-
дуктивни. Те ще научат техники, които довеждат до добри реше-
ния по време на срещите, с високо участие на всички членове. Ще 
се научат как да премахват негативните въздействия на отделни 
участници, които съзнателно или несъзнателно „минират“ и за-
трудняват работата.
Тези знания и умения са необходими за заседанията на ученически-
те парламенти без значение каква е темата им и причините за 
свикване: информация – споделяне на информация за случилото се 
и какво ще се случи; консултиране: получаване на мнения; плани-
ране или вземане на решения – обсъждане какво групата трябва 
да прави; обучение – научаване повече по тема, важна за групата; 
социализация/подкрепа: по-добро опознаване между членовете на 
парламента, подкрепа и т.н.

Уводна игра.
обявяване на темата на семинара.
разделяне на участниците в групи по 3-5 членове. 
Задание за всяка група: Проблеми на заседанията. В групите – за около 
10 минути се опитайте да изброите 15 неща, които обикновено не са на-
ред при съвещанията. Помислете за някои от съвещанията, на които сте 
присъствали. какви са проблемите, с които се сблъска вашата група?
Групова презентация. Водещият на хартията от флипчарт записва предло-
женията, като подчертава отговорите, които се повтарят. 
На всяка група се дава приложението Най-често срещаните проблеми на 
съвещанията и задачата за сравняване на проблемите в приложението с 
тези, цитирани в голямата група.
Дискусия: Има ли проблеми, които не сте разпознали от списъка в прило-
жението? моля, уточнете. кои от изброените от вас проблеми не нами-
рате в приложението? кой от изброените проблеми/предизвикателства 
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срещате най-често в парламента? Дайте пример. определете трите про-
блема, които според вас най-много застрашават заседанията на учени-
ческия парламент.
Изтъквайки, че първата стъпка при решаването/облекчаването на пробле-
мите на заседанията е тяхното осветяване и вербализиране, споделянето 
им с членовете. Повечето въпроси на съвещанията могат да бъдат решени 
с по-добро планиране и организация!
за обратна връзка водещият се консултира с теоретичната част на ръко-
водството Съвещанията – планиране и организация.
Водещият обявява, че ще направи едно упражнение, което може да е под-
ходящо за идентифициране на причините и намиране на решение. Ня-
кои от предимствата на това упражнение са, че активно и демократично 
включва участниците в оценката на предложенията и намирането на ре-
шения. В резултат на това всички са доволни.
По време на семинара ще се упражни тази техника, а в следващите парла-
ментарни заседания може да се ползва в работата.
Участниците се подрежат в кръг около флипчарта, седнали на столове. Во-
дещ е фасилитаторът, той управлява дискусията, протоколиращият за-
писва само това, което му казва фасилитаторът. 
1. Тема. Проблем. Най-отгоре на първия лист на флипчарта се записва 
темата/проблемът с големи букви. Добре е да звучи като въпрос. На-
пример: „какви са причините за слабото участие на учениците в общоучи-
лищни мероприятия?“ 
Преди да продължи, фасилитаторът провежда кратка дискусия по въпро-
са, така че да е сигурно, че всички участници правилно и по един и същи 
начин са го разбрали. Например какво ще разбираме под „слабо участие“ 
– липсата на присъствие и/или пасивно присъствие и т.н.
2. Правила. Споразумяване за правила: Фасилитаторът въвежда правила-
та на мозъчната атака, които могат да се запишат и на отделен лист, за да 
се напомнят, когато е необходимо. Те включват минимум следните: 
	работи се за определено време;
	работи се за количество, не за качество. Няма неподходящи или глупа-

ви предложения;
	Всеки може да дава предложения. Няма ограничения за броя предло-

жения;
	Старайте се да формулирате предложението си кратко, в едно изрече-

ние, и не мислете на глас;
	Не се прекъсвайте, не си задавайте въпроси един на друг, не дискути-

райте помежду си, давайте само предложения;
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	Не оценявайте предложенията на другите, това ще стане по-късно.
3. Мозъчна атака. „атаката“ продължава ограничено време, не повече от 
15 минути. Всички отговарят на въпроса, който е зададен, като ако е неяс-
но какво е предложението, водещият го изяснява с предложилия го (какво 
точно е искал да каже) и след това го „подава“ на протоколиращия, който 
го записва. записват се всички предложения едно под друго. „атаката“ се 
спира от водещия, ако няма повече предложения, или при изтичане на 
времето.
4. Изясняване: Дава се време, ако някое от предложенията не е ясно, да 
се изясни. Изясняването става от страна на участника, който е дал предло-
жението, и то само в случай на въпрос от някой от групата или от водещия. 
5. Обединяване/премахване: На този етап предложенията, които се пов-
тарят, се задраскват, така че да остане само едно от тях. Тези, които имат 
близко съдържание, могат да се обединят или преформулират. Това може 
да става само със съгласието на предложилите ги. Важно е в крайна смет-
ка да се получи списък от различни по смисъл предложения.
6. Оценяване: оценяването се извършва на база на конкретен критерий. 
Например на въпроса „как може да се намали агресията в училище“ кри-
терий би могло да бъде предложенията да са по силите на ученическия 
парламент. Така назначаването на повече охранители няма да бъде оце-
нено високо за разлика примерно от конкурс за карикатури или поставя-
нето на театрална постановка на тази тема. оценяването се извършва по 
невербален начин, така че да не се наранят онези участници, чиито пред-
ложения ще отпаднат или съберат по-малко точки. общият брой подаде-
ни предложения се разделя на 3, като полученото число се закръгля до 
цяло число N. Например при 13 дадени предложения N е равно на 4. След 
това всеки участник, един след друг или по 2-3-ма едновременно, поставя 
N броя точки в близост до предложенията върху флипчарта, които счита за 
най-добри от гледна точка на приетия критерий. На всяко избрано от него 
предложение поставя само една точка. могат да се ползват различни цве-
тове маркери, важното е да е ясно точката в полето на кое предложение 
попада. След като всички извършат оценяването, фасилитаторът преброя-
ва точките за всяко предложение и ги записва пред самото предложения. 
7. Продължение: обикновено работата по-нататък продължава върху 
предложенията, събрали най-много точки по същия начин. Например, ако 
се установи, че най-висока оценка в отговор на въпроса „какви са причи-
ните за слабото участие на учениците в общоучилищни мероприятия?“ е 
получило предложението „мероприятията не са атрактивни“, следващата 
атака по същите правила и процедура ще отговаря на въпроса „как да на-
правим мероприятията по-атрактивни?“ и т.н.
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Водещият дава на участниците подготвителна задача за следващата сре-
ща: Прочетете приложението Как да се справим с проблемните хора в 
групата. кои са най-често срещаните „алигатори“ на заседанията на учи-
лищния парламент и помислете за предложените тактики за смекчаване 
на действията им. Подгответе се да се представите пред групата.
Оценка на семинара. Всеки участник на самозалепващ се стикер трябва 
да изброи 3 неща, които са му били най-полезни в обучението. Стикерите 
се залепват на флипчарта, докато напускат стаята.
Приложение – Най-често срещани проблеми при съвещанията

Процес >	 Смесване на процес (как) и съдържание (какво)
>	 Твърде много, твърде малко или вредно участие

роли >	 Неясни роли и отговорности
>	 манипулиране
>	 Скрит дневен ред

Участници >	 Неподготвени по темата
>	 Враждебни
>	 критикуващи
>	 Случайно попаднали или незаинтересовани
>	 Всезнайковци
>	 Веселяци, които отклоняват вниманието на останалите

Боравене с ин-
формацията

>	 Претоварване с данни
>	 Повторение и движение в кръг
>	 объркване и недоразумения

Вземане на 
решения:

>	 Съвещания за формално приемане (подпечатване) на 
предварително взети решения

>	 Печелене/загуба на подходи
>	 липса на достатъчно информация и обосновка
>	 липса на поддръжка на решения

обстановка >	 лошо обезпечаване на местата за сядане
>	 Твърде топло, твърде студено, много шумно, твърде 

формална обстановка и т. н.

Подготовка и 
последващо 
изпълнение

>	 Неясна цел или път за постигането й
>	 объркани очаквания
>	 Бездействие
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Приложение: Как да се справим с проблемните хора в групата („алига-
торите“) 
Хората, които създават проблеми в групата, могат да бъдат класифицира-
ни в няколко основни типа и да прилагате различни техники спрямо тях:

Закъсняващ

закъсняващият винаги идва на срещите късно, като предизвиква голяма 
суматоха, прекъсва работата и очаква да бъде забелязан. основно пра-
вило: не се противопоставяй на хронично закъсняващия за срещите пред 
групата. Това няма да помогне и само ще доведе до неудобство и неком-
фортност. Има много причини за закъсненията му: той или тя смятат, че 
срещата не е много важна, не вярват, че тя ще започне навреме или ви-
наги е изоставащ и не е в час. Изчакай края на срещата и просто попитай 
закъсняващия защо той или тя правят това толкова често.
Не чети лекция! Поинтересувай се какво би могло да направи срещата 
достатъчно интересна и важна за него, за да идва навреме. може да по-
молиш закъсняващия да фасилитира или записва груповата памет при 
следващата среща.
Единственият начин срещите винаги да започват навреме е те наистина 
да започват в обявения час. 5 мин изчакване на една среща ще доведе 
до 10 мин забавяне на втората. И скоро всеки ще идва според собстве-
ните си планове и пресмятания за началния час. ако винаги започваш на-
време, участниците ще разберат, че когато кажеш 10.30 ч, наистина имаш 
предвид 10.30, а не 10.45 ч (ако е 10.30 и са пристигнали само няколко 
участници, остави ги да решат сами кога да започне срещата). може би те 
смятат, че е пропиляване на време да се започне преди пристигането на 
останалите членове на групата.
Всеки участник може да закъснее понякога: за да сведеш хаоса до мини-
мум, разположи групата далеч от вратата. когато влиза някой закъснял, 
кажи „здравей, Светла, радвам се, че успя да дойдеш. Седни тук и пре-
гледай груповата памет, за да видиш какво сме работили“. Не прекъсвай 
работата, за да правиш преглед на извършеното. остави време на закъс-
нелия да разбере какво сте работили, преди да го включиш в груповата 
работа. ако закъснелият е критичен и има нужда от подробен преглед на 
извършеното в негово отсъствие, дай кратка почивка и направи прегледа, 
без да губиш времето на останалите членове на групата.

Рано напускащ

„рано напускащият“ изразходва енергията на групата, като напуска среща-
та преди края й. Този тип проблемен участник също не трябва да се кон-
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фронтира пред групата. опитай се след срещата да разбереш защо това се 
случва постоянно. може би срещите са твърде продължителни. може би 
има нещо, което можеш да научиш от него.
В началото на срещата попитай дали всеки от участниците може да остане 
до края. ако отговорът е положителен, по-малка е вероятността на потен-
циалния рано напускащ да се измъкне преди края. ако един или повече 
участници обявят, че ще напуснат по-рано, разбери кога точно и още в 
началото реши дали ще продължиш след напускането им. Няма нищо по-
лошо от това да продължиш да работиш при постоянно излизащи учас-
тници. То е като да седиш във ваната и да набюдаваш как топлата вода 
бавно изтича в канала.

Развалена плоча

„развалената плоча“ има навик да връща групата на едно и също нещо от-
ново и отново. Използвай груповата памет, за да припомниш, че пробле-
мът е важен за индивида. Покажи, че той вече е отбелязан, чут и записан 
няколко пъти. „Да, Иване, аз знам, че това е много важно за теб. Ние вече 
го записахме на страница 3 и на страница 6 в груповата памет. Ние няма 
да го загубим или пропуснем. Ще имаме възможност да го разгледаме 
и анализираме по-късно заедно с всички останали предложения и след 
като приключим с генерирането на идеи. Има ли нещо, което би искал да 
добавиш? ако не – можем ли да продължим нататък?“ ако участникът е 
зациклил на темата и има нужда да говори за това, може да предложиш: 
„Хайде да отделим три минути да кажеш това, което би искал. Ние искаме 
да освободиш мисълта си, за да можеш да продължиш с нас напред.“

Тома Неверни

„Тома Неверни“ постоянно вмята: „Това няма да стане“, „Това никога не 
ще се случи“, „Не ми харесва това“. Този Тома Неверни е винаги негативно 
настроен. мотото му е „Ти не си прав, докато не докажеш противното“. 
Хубаво е да имаш скептик в групата, но агресивният негативизъм обез-
сърчава и потиска творческите усилия. като фасилитатор можеш да из-
ползваш „мозъчно джудо“, за да се справиш с Тома Неверни. Накарай ця-
лата група да се съгласи да не оценява идеите за определен период, след 
това използвай това съгласие, за да коригираш всеки, който го нарушава, 
особено Тома Неверни: „Почакай секунда, Никола! Ти и цялата група се 
съгласихте да не оценявате идеите на този етап. Ти просто скочи на пред-
ложението на мария. задръж! Ще имаш възможност да оцениш всички 
идеи по-късно.“
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Поклащащ глава – мнителен тип

„Поклащащият глава“ невербално изразява несъгласие по драматичен 
и разстройващ начин. Той клати глава, върти очи, кръстосва крака и ги 
премята един през друг, шумно затваря книгите си, демонстративно бута 
стола си назад или бясно води записки след репликите на някой от учас-
тниците. Тези невербални жестове могат да пречат на срещата по-добре 
и от казани думи. коварното за фасилитатора е, че поклащащият глава 
може да отклони вниманието и да те накара да изпуснеш нервите си. Ще 
се хванеш, че започваш да реагираш на действията на поклащащия глава, 
тъй като ти си единственият, който директно е обърнат към него. опитай 
се да го игнорираш и да фокусираш вниманието си върху говорещия в мо-
мента. често той самият не осъзнава жестовете, които прави. може да се 
обърнеш към него и да кажеш: „радо, виждам, че поклащаш глава. може 
би не си съгласен с това, което се казва. Искаш ли да споделиш мнението 
си с групата“? Понякога ако реагираш на тези жестове като на негативни 
коментари, радо ще осъзнае това, което прави, и ще се опита да контро-
лира езика на тялото си. Но ако поклащащият глава стане твърде смуща-
ващ или изключително раздразнителен, изчакай до почивката и сподели 
как се чувстваш: „радо, всеки път когато започнеш да поклащаш глава, ти 
прекъсваш срещата, сякаш си засегнал някого с реплика. какво те при-
теснява“? може би той има основателни оплаквания и недоволства. На-
края можеш да кажеш „мисля, че постъпваш нечестно спрямо останалите 
участници и лично аз го намирам за особено изнервящо и смущаващо! 
моля те опитай се да контролираш езика на тялото си!“

Незаитересован/пасивен тип

Незаинтересованият/пасивен тип стои в края на залата, не казва нищо, 
чете вестник или си драска през цялото време. оказва се, че той смущава 
фасилитатора повече, отколкото самата група. Ти се опитваш да напра-
виш една енергична и творческа среща, а Вили стои там, прозява се и чете 
списание. Изпитваш неустоимо желание да хванеш пасивния индивид не-
подготвен, като го попиташ: „Вили, какво мислиш за това“? И след това 
да го наблюдаваш как се гърчи в смущение и неудобство. Но понякога 
драскането невинаги означава незаинтересованост. Някои хора мислят 
по-добре, когато държат в ръка писалка. Или пък истински пасивният тип 
има основателно оправдание за поведението си – може би е попаднал 
случайно на срещата, без мотивация. Понякога само приближаването към 
пасивния тип е достатъчно, за да го събудиш. Или изчакай да направиш 
контакт с очи, задай въпрос и после измъкни пасивния участник от неу-
добната ситуация, като се обърнеш към някой друг с въпроса: „какво ми-
слиш за това, Иво? Давам ти минутка да помислиш, а ти какво ще кажеш 
за това, мария?“ През почивката попитай пасивния защо не участва в гру-
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повата работа. Понякога това поведение е знак за ниската ефективност на 
срещата или темата е неподходяща, или явно той е заангажиран с нещо 
странично в момента.

Шушу-мушу (шушукащ)

Шушукащият тип постоянно шепне на съседа си и е голям дразнител за 
фасилитатора и групата. много е трудно да се концентрираш, когато око-
ло тебе се носят шепнене и кискане. Повечето членове на групата нямат 
смелостта да възразят или изкажат недоволство по този повод. като фаси-
литатор можеш да се приближиш до шепнещите. често тази малка интер-
венция е сполучлива. ако има доста такива участници, можеш да кажеш: 
„Хайде да се съсредоточим в една точка, тъй като не можем да направим 
нищо, ако всеки върви в различна посока“. ако шепотите все още продъл-
жават, можеш да прекъснеш срещата с репликата: „Искате ли да сподели-
те с нас това, за което си говорите? ако не, защо не излезете навън да си 
поговорите. Ние тук все още имаме много работа“. През почивката можеш 
да ги попиташ какво става. много изкусна техника е, ако успееш да нака-
раш постоянно шепнещите да седнат разделени един от друг.

Гръмогласен (Бърборко)

Той говори силно и е многословен, налага се в групата и очевидно му е 
трудно да мълчи. Гръмогласните бърборковци са често срещан тип, който 
гравитира по различни видове срещи. често бърборкото е лидерът или 
вземащият решения в групата – факт, който допълнително усложнява от-
ношенията между фасилитатора и бърборкото. Най-тънката техника да се 
справиш с бърборкото е да използваш физическите си данни и тялото си 
за въздействие. опитай се да се приближаваш все по-близко до него, до-
като говори, и направи контакт с очи, докато стоиш изправен пред него. 
Физическото ти присъствие – ти си прав, а той седи – ще го накара да се 
замисли за поведението си и ще спре да говори. След това бързо измести 
погледа си и попитай някой друг.
можеш да се справиш с бърборкото и извън срещата. често бърборковци-
те са хора, които изстрелват веднага всяка мисъл, която прекоси главите 
им. Дай му лист хартия и го помоли да създаде своя собствена памет или 
го накарай да записва груповата памет. Това ще го държи зает и няма да 
има възможност да говори. Наблегни на това, че бърборкото се налага на 
групата и пречи на останалите участници да се изявят. ако нито една от 
техниките не помогне, можеш да го конфронтираш директно пред групата.

Скандалджия – Атакуващият тип

атакуващият тип изстрелва персонални нападки срещу друг член на гру-
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пата или върху теб като фасилитатор. ако двама от участниците започнат 
да си подмятат нападки, опитай се да прекъснеш словесната битка чрез 
физическа намеса, като ги накараш да говорят по-скоро на теб, отколко-
то помежду си. Попитай: „за какво е всичко това? какъв е проблемът?“ 
Припомни им, че всички са на тази среща, за да работят по определена 
задача, а не да бистрят личните си различия и проблеми. „Прекрасно е, 
че демонстрирате желание да работите над вашите различия, но защо 
не свършите това след срещата?“ Използвай груповата памет, за да кон-
центрираш групата върху идеите, а не върху индивидите. Приближи се до 
постерите с груповата памет и накарай скандалджията да се концентрира 
върху написаното: „Бъди сигурен, че записваме критиките ти. ако правил-
но съм те разбрал, ти смяташ, че това предложение е нереално и няма да 
работи в тази ситуация?“ можеш и да опиташ техниката да не се оценяват 
идеите за даден момент (виж Тома Неверни).
ако ти си нападнатият, опитай се да не се поддадеш на естествения си 
инстинкт да омаловажиш обвиненията и да се защитиш. ако критикуват 
фасилитацията ти, направи крачка назад, овладей се, благодари на атаку-
ващия за неговата/нейната критика и след това използвай техниката „бу-
меранг“, като върнеш темата обратно на атакуващия за позитивно пред-
ложение. „Ти чувстваш, че аз не предоставям на теб и Ивана достатъчно 
възможности да изложите мненията си. какво според теб трябва да на-
правя, за да коригирам този дисбаланс?“ ако атаката се базира на защита 
на останалите членове на групата, провери тяхната оценка: „Ивана, чувст-
ваш ли се по този начин? Смяташ ли, че не ти предоставям достатъчно 
време да изложиш становището си?“ Тази техника позволява да въвлечеш 
цялата група в коригирането на ситуацията, но не позволявай на групата 
да атакува скандалджията.

Посредник

Посредникът винаги говори от името на другите. Това, което се опитва да 
каже Васко, е... ако Васко е по средата на репликата си, скочи бързо и 
кажи „задръж минутка, Пешо. Позволи на Васко да говори от свое име. 
Продължавай, Васко, довърши това, което казваше“. ако Васко вече е при-
ключил, провери дали това, което казва посредникът, отговаря на това, 
което е имал предвид Васко. „Васко, правилно ли те е разбрал Пешо? Това 
точно перефразиране ли е на твоята идея?“ Тази техника позволява на 
членовете на групата да кажат на Пешо, че не се нуждаят той да бъде тех-
ният говорител.

Клюкар

клюкарят разпространява слухове по време на срещата: „чух ги да си го-
ворят за ...“, „Спомням си, че в правилата имаше нещо относно...“. часове 
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от ценното време на групата се пропилява в безсмислени спорове относ-
но истинността на едно или друго, когато пет минути и един телефонен 
разговор могат да дадат отговор. когато усетиш, че важна информация се 
внася в групата от съмнителни източници („Някой спомена това ...“, „ако 
правилно съм запомнил...“), провери информацията веднага: „Сигурен 
ли си, че това е факт?“ „може ли някой друг да потвърди това?“. ако от-
говорите са слаби и плахи, попитай: „как можем да разберем отговора 
на въпроса? кой би могъл да знае?“ След това отложи темата, докато не 
се получи достоверна информация, или направи кратка почивка, за да 
се обадиш по телефона, потърсиш информация или поканиш експерт на 
следващата среща.

Всезнайко

Всезнайкото се позовава на препоръки, удостоверения, възраст, стаж, 
опит или професионален статут, за да се аргументира: „аз като психолог 
искам да отбележа, че от практична гледна точка това просто няма да ста-
не“, „Твърде дълго съм в това училище и знам, по-добре от всеки друг, 
безсмислието на това“. обърни внимание веднъж на експертизата на все-
знайкото, но подчертай защо този проблем е бил обсъждан от групата. 
„Да, ние всички оценяваме опита ти в тази област, но решението трябва 
да се вземе от цялата група след претегляне на всички алтернативи“. „Да, 
ние знаем, че това е твоята специалност и може би ти си прав, но една от 
причините да обсъждаме тази идея в групата е да погледнем въпроса от 
различни страни и да достигнем да нови решения. Твоите знания може 
би ти пречат да погледнеш нещата в друга светлина. Ще можеш ли да ни 
изслушаш за момент, независимо че някои от предложенията ни могат да 
ти се струват неподходящи и налудничави?“ Или опитай: „Това е твоето 
мнение и ние ти благодарим, но може би има еднакво валидни различни 
гледни точки“.

Човекът от задната седалка (фасилитатор в сянка)

Не спира да ти казва какво би трябвало да направиш: „аз бих оставил гру-
пата да обсъждат проблема преди „мозъчната атака“; „ако аз бях на твое 
място, щях да премина на следващия проблем“; „кажи им да млъкнат“. 
като част от групата фасилитаторът трябва да изисква от групата проце-
суални предложения и в общи линии да ги спазва. когато фасилитаторът 
в сянка започне да критикува работата ти, помоли го да предложи друга 
процедура и провери дали групата е съгласна с предложението. ако гру-
пата е съгласна, приложи веднага направеното предложение. „човекът от 
задната седалка“ ще бъде доволен и укротен за момент. ако групата не е 
съгласна, спорът ще се води между групата и фасилитатора в сянка, а не 
между теб и него. от време на време ще се натъкваш на репликите му, той 
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смята, че е по-способен от теб и ще реагира неодобрително на действията 
ти. Това наистина може да е крайно дразнително и да забавя срещата. 
Подчертай, че съществуват различни стилове на фасилитиране и много 
методи за поставяне на проблеми. Всеки един от методите има и хубави и 
лоши страни – не е казано, че моят е най-добрият, но човек все от някъде 
трябва да започне. Помоли учтиво „фасилитатора в сянка“ да има тър-
пение и да опита по твоя подход. ако не стане – групата винаги може да 
опита нещо друго. В екстремни ситуации можеш открито да предизвикаш 
„човека от задната седалка“: „Би ли желал да фасилитираш? Прекрасно е, 
ако желаеш, но ако – не, моля те, бъди благосклонен да задържиш кри-
тиката си до края на срещата“. обикновено „фасилитаторът в сянка“ ще 
откаже твоето предложение, но ако го приеме – благосклонно предостави 
своето място. ако се справи добре – окей. ако ли пък оплеска работата, 
групата ще оцени трудностите, произтичащи от позицията на фасилитато-
ра, ще оцени твоето фасилитиране и ще те помоли да заемеш ролята си. 
Но не казвай: „аз казах ли ти, че така ще стане“.

Вечно заетият

Винаги е в движение като совалка – излиза-влиза, постоянно получава 
съобщения или тича за телефонни разговори. Най-лошото е, че в пове-
чето случаи „заетият човек“ е менажерът или най-главният на срещата. 
Ето защо той или тя се чувстват свободни да влизат и излизат, но резулта-
тът е пропиляване на собственото им и груповото време. Всяко излизане 
на вечно заетия може да доведе до прекъсване на срещата или при пов-
торното влизане – има нужда от преглед на свършеното в негово отсъст-
вие. често продължаването на срещата е безсмислено, когато ключовата 
фигура липсва. от позицията на фасилитатор е почти невъзможно да се 
справиш с него по време на срещата. Само груповият лидер или предсе-
дателят могат да окажат някакво въздействие, за да спрат непрестанното 
влизане и излизане и да накарат „заетия човек“ да остане на срещата. 
можеш да препоръчаш отлагане на срещата, докато „заетият човек“ се 
освободи. Това поне спестява нерви, усилия и време на останалите учас-
тници и показва на „вечно заетия“, че действията му са деструктивни. 
Най-подходящото време да се справиш с вечно заетия е преди срещата. 
Подчертай колко влудяващо и неефективно е това поведение и се опитай 
да постигнеш съгласие да отложи разговорите и излизанията си след края 
на срещата. Друга възможност е да определиш срещата в непиковите за 
бизнеса часове, за да се сведат до минимум прекъсванията. Във всеки 
случай, ако успееш да получиш преди срещата съгласие от вечно заетия, 
че ще присъства определено време на срещата, имаш някаква база, на 
която да се опреш; „Почакай една секунда. мислех, че обеща да отложиш 
всички разговори за след час“.
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Търсещ одобрение

Този тип изхабява повече енергия в търсене на одобрението на фасили-
татора, отколкото да се фокусира върху съдържанието на срещата. Въз-
действа много деструктивно на фасилитатора, като обсебва вниманието 
ти. ролята ти е да служиш на групата, а не да й даваш оценки как работи. 
можеш да окуражаваш групата, но не позволявай тя или отделни учас-
тници да станат зависими от теб и да стават зависими при вземането на 
решения. ако „търсещият одобрение“ задържа вниманието ти повече от 
останалите, отдалечи се от него и прекъсни контакта с очи. Идеята на фа-
силитирането е да накараш хората да говорят помежду си, а не на теб. 
ако „търсещият одобрение“ се опита да изисква някаква оценка от теб, 
използвай техниката бумеранг, като му върнеш въпроса: „Не знам, мая. а 
ти как оценяваш срещата?“ отговорността за успеха или провала на сре-
щата трябва да бъде споделен между самите участници.

Прекъсващ

Той започва да говори, преди останалите да са свършили. често той не 
иска да е груб, но става нетърпелив и превъзбуден. както бърборкото, 
така и той се страхува, че новите горещи идеи ще бъдат загубени, ако 
не се изкажат на секундата. като фасилитатор ти трябва да се справиш с 
прекъсващия на момента. запомни: една от основните ти функции е да 
бъдеш регулировчик и да предоставиш на всеки шанса да изложи стано-
вището си, без да бъде прекъсван. Това може би ще е първият тест за твоя 
неутралитет. Групата ще те наблюдава, за да види как ще я защитиш. Тя 
ще иска да види дали ще спреш прекъсващия дори и ако е авторитетна 
личност. Трябва да скочиш веднага, казвайки нещо подобно на „задръж, 
лили, позволи на Стоян да завърши“. Трябва да бъдеш безпристрастен 
в своите интервенции, Не си избирай фаворити. В почивките можеш да 
обясниш на потенциалния прекъсващ, че поведението му е изнервящо за 
групата. можеш да му предложиш да записва идеите си, докато настъпи 
подходящо време да ги сподели. Друга техника е да го накараш да за-
писва груповата памет – това е добро упражнение да се научи да слуша. 
Някои прекъсващи и бърборковци се справят чудесно с тази работа и по-
стигат чувствителни промени в поведението си.
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Семинар 13:  
Застъпничество11

Участниците ще се запознаят с начините, по които ученическият парла-
мент може да влияе на процеса на вземане на решения, на вземането на 
решение и на общественото мнение. 

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Ученическите парламенти имат правото, но и отговорността да 
се застъпват за учениците в училището за реализацията на тех-
ните права. Затова е важно да имат практически знания, необхо-
дими за включване в обществения живот чрез запознаване с про-
цеса на планиране, организиране, реализиране и оценка на общест-
вени акции, насочени към утвърждаване и реализиране на правата 
на детето както в училището, така и в местната общност.

Забележка 1: Семинарът не е времево определен, като не се ограничава 
само до едно занятие. Планира се да бъде организиран на стъпки, които 
представляват основните етапи на процеса на застъпничество и са напом-
няне за младежкия работник, който трябва да въведе и насочва учениците 
през тях. редът на стъпките е важен и не се преминава към следваща, дока-
то предишните не бъдат анализирани, възможно е резултатите от анализа 
понякога да връщат към предишни стъпки, за да бъдат предефинирани.
Забележка 2: за да бъдат учениците по-активни, възможно в най-голя-
ма степен да са включени в процеса и да излязат с възможно най-мно-
го идеи, те трябва да работят в групи. Всяка група би разработила своята 
идея с ръководството и напътствията на водещия. Групите трябва да имат 
от 4 до 6 членове. когато всички групи са завършили всички етапи на про-
ектиране на застъпническа кампания по своя пример, те представят едни 
на други своите идеи и избират идея, която всички ще реализират заедно. 
задачата на водещия е да представи всички горепосочени теми/стъпки 
пред учениците и след това да проследи тяхната групова работа, да им 
помогне да приложат новите знания в конкретния пример. ролята на во-
дещия е да помогне в оценката дали идеите са приложими и да насърчи 
появата на нови идеи. Групите могат да представят резултатите от своята 
работа на останалите след всяка завършена стъпка или само в края, когато 
целият процес е осмислен. Имайте предвид, че се очаква учениците да 
научат само основна информация за всеки етап от планирането и изпъл-
нението на процеса на застъпничество.

11 Семинарът е концептиран така, че да помогне на младежките работници и 
учениците, които на ниво училище или на ниво местна общност искат да про-
ведат някаква застъпническа акция.
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Учениците работят в едни и същи групи през целия процес.
Стъпка 1 – Дефиниция на застъпничеството. Водещият задава въпрос към 
цялата група: Когато чуете думата „застъпничество“, с какво ви асо-
циира? Какво означава застъпничество за вас? Кой и защо се застъп-
ва? Дайте пример. Участниците дават предложения, а водещият записва 
ключовите думи на хартия от флипчарт.
Изложение на водещия, ползвайки Приложение 1: Дефиниция на застъп-
ничеството. Важно е да се отбележи, че застъпничеството е един от на-
чините за активно справяне с проблемите в нашата среда. Водещият очер-
тава определението, важността и стъпките на застъпничество. След това 
подчертава, че чрез тези дейности ще се занимават със застъпничество в 
областта на упражняване на права.

Примери за застъпничество: Отпускане на средства от общинския 
бюджет за следващата година за изграждането на скейт парк; 
Осигуряване на пространство в училищната сграда, което да се 
използва само за заседанията и работата на ученическия парла-
мент; Промяна на училищната униформа със зачитане мнението 
на учениците; Осигуряване на паркинг за велосипеди в училищния 
двор.

Стъпка 2 – Избор на проблем. чрез мозъчна атака се изброяват 10 пробле-
ма в училището, които изискват застъпничеството на ученическия парла-
мент. След това се определят 3-те приоритетни. Всяка група избира един 
проблем, който да разработи. Водещият следи и трите проблема да бъдат 
избрани, като е възможно някои групи да работят по един и същ проблем.
Стъпка 3 – Анализ на средата (проблема). Направете анализ на средата 
по избрания проблем. Водещият им представя техниката12 дърво на про-
блемите, давайки инструкции на учениците стъпка по стъпка:
	Първо, помолете групите да нарисуват стъбло и да напишат в него 

проблема така, както е дефиниран.
	След това те рисуват клони и записват в тях различни последици от 

проблемната ситуация (последици от продължаването на проблема, 
настоящи и бъдещи възможни последици от действията ви върху оп-
ределени лица, групи и организации), за които могат да се сетят.

	Тогава водещият ги насочва да мислят за причините за проблема и ги 
запишат в корените на дървото.

	Следващата стъпка е да помислят за различни фактори от социалната 
среда – какво може да им помогне да постигнат целта и какво може 
да ги затрудни (улесняващи и утежняващи външни фактори) и да ги 
запишат в съответното пространство на хартията.

12 Гражданските организации често използват т.нар. SWOT анализ.
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	По време на изпълнението на тези дейности водещият посещава гру-
пите, наблюдава тяхната работа и им помага – мисли с тях, дава им 
идеи, изброява фактори, които не са споменали, насърчава ги да на-
правят цялостен оглед на проблема.

Стъпка 4 – Целеполагане. Учениците се връщат към своя проблем. Въз 
основа на него те формулират и записват цел, задавайки си въпроса: Как 
искаме да променим тази ситуация? Какво искаме да постигнем?
Участниците се опитват да поставят целта точно и ясно (водещият им по-
мага), като имат предвид, че добре дефинираната цел е: специфична, 
конкретна; измерима; съдържа информация за това кой (планира), какво 
(прави), къде и кога; реалистична, постижима; определена във време-
то. Доброто дефиниране на целта е важно, тъй като допълнително насоч-
ва избора на подходящи дейности, на съюзници и т.н.
Стъпка 5 – Кои са нашите партньори? Идентифициране и анализ на лич-
ности/организации от значение за реализация на целта.
Имайки предвид проблема, който искат да решат, и целта, която си по-
ставят, да се помисли кои хора и/или организации са по някакъв начин 
значими за реализирането на идеята им, които биха били засегнати от 
действията им (целева група, група, за която проектът е предназначен; 
лице или организация, имащи правомощието да решават проблема, за 
който са отишли; лицето/организацията, чието одобрение ще трябва, 
за да извършат някакво планирано действие; дали е в интерес на някоя 
друга група/организация да се реши проблемът, биха ли действията им 
повлияли на някои други групи, хора, не пряко включени в идеята им ...).
когато запишат всички лица/групи/организации, които биха могли да из-
мислят, инструктирайте ги да отделят лицата/организациите, които биха 
оказали положително въздействие върху действията им, които биха мог-
ли да помогнат, и тези, които биха имали отрицателно въздействие, което 
би могло да ги затрудни в постигането на целта. Насочете ги да помислят 
първо за възможните съюзници – може ли да включат някого от този спи-
сък в начинанието си и на кой етап? След това обърнете внимание на от-
делни лица/организации, които може да затруднят постигането на целта 
– има ли начин да намалите/премахнете тяхното въздействие?

Коалицията (напр. коалицията от ученически парламенти) обединява 
усилията на подобни организации и поддръжници в името на съвмест-
ната работа. коалицията е механизъм за разширяване на обществена-
та подкрепа и осигуряване на натиск за застъпничество. Включването 
на вашите партньори в кампанията увеличава способността ви да ра-
ботите и вероятността ви да постигнете цели. коалицията е временен 
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съюз на организации и граждани с цел обединяване на действия за 
решаване на обществено значими проблеми. коалицията е средство 
за застъпничество, а не самоцел. основните ползи от работата в коа-
лиция включват: по-голямо обществено доверие; медийно внимание и 
обществен имидж на коалиционните партньори, които те не биха мог-
ли да изградят сами; възможност за партньорство и работа в мрежа; 
ефективно разпределение на задачите; ефективно разпределение на 
разходите; чувство за принадлежност към голямо движение... разбира 
се, могат да възникнат трудности в коалициите, като конфликт на ин-
тереси между участниците, недоволство от различния принос и т.н. за 
да не се случи това, целите трябва да са ясни и общи, отношенията и 
ролите – договорни и партньорски, ресурсите – достатъчни.

Стъпка 6 – Изработване на план за действие. 
Учениците трябва да бъдат запознати с различните видове възможни дей-
ности, обичайни в процеса на застъпничество, и да се научат да планират 
тяхното изпълнение.
Водещият посочва на учениците възможните дейности за постигане на 
желаната цел: подписки, петиции; формиране на коалиции, съюзи, мре-
жи; организиране на рекламна кампания; протести, демонстрации и др.; 
официални срещи с лицата, вземащи решения, за да представят аргумен-
ти; участие в подготовката на проекти, закони, наредби и др.; участие в 
публични изслушвания и др.
Списък на възможните действия за застъпничество, взет от Наръчника за 
ученици, издание на организационното бюро на европейските учениче-
ски съвети (OBESSU):

обществени действия медийни акции

Демонстрации 
Флашмобове 
Партизанска кампания 
Петиции 
Стачки 
анкети 
Протести 
окупации 
Ученически стачки 
Протестни плакати 
Граждански инициативи

Социална медия 
Вестници 
Телевизия 
Пресконференция 
комуникационни устройства
Флашмобове 
Петиции 
Проучвания 
Интервюта 
Протестни табели
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Дискусионни действия Вътрешни действия 

Дебати 
конференции 
Публични събрания 
Срещи с отговорните лица 
Семинари и обучения 
Презентации 
разговори

обучения 
анкети 
Вътрешни срещи 
Социални събития

Медийната кампания съпътства всички етапи на процеса на застъпниче-
ство. Целта й е да информира обществеността, да потърси допълнителна 
подкрепа и да осигури прозрачност на застъпническите действия.
След като даде примери, водещият насочва участниците към разработва-
ния от тях проект – да помислят какви дейности могат да се извършват. 
Да се определят за една или повече дейности, които считат за най-под-
ходящи и реалистични за постигане на целта си. Препоръчително е да се 
определят за една или две дейности.
Следва изработване на плана за действие (стъпките да се консултират с 
таблицата в семинара Планиране на инициативи) Инструкция: 
	Избройте всички специфични задачи, действия, които трябва да на-

правите, за да осъществите планираната дейност; запишете всяко за-
дание (възможно най-конкретно) на отделен лист хартия.

	Планирайте задачите във времето, за да е ясно кога какво трябва да 
се направи. Подредете хартиите в логичен ред, поставете отгоре тези, 
които трябва да бъдат направени в началото, след което другите до 
последната.

	определете колко време ще отнеме и кога ще се извършва всяка за-
дача.

	разпределение на задачите – кой коя задача ще изпълнява, кой е от-
говорен (посочете лице за заместник, ако отговорникът за задачата по 
някаква причина е бил възпрепятстван да я изпълни).

	Финансови ресурси, необходими за отделни дейности – посочете, ако 
е необходимо.

	критерии за успех – дефинирайте ги на ниво дейност.
Стъпка 7 – Мониторинг и оценка. Водещият подчертава важността на: 
проследяване на успеха на изпълнението на планираните дейности; зна-
ене на начина, по който това може да се постигне; дефиниране на ясни 
индикатори (показатели) за успеха на кампанията.
Важно е да се обясни:
	че по-големият или по-малък неуспех за постигане на дадена цел е 
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важен урок за следващите действия, тъй като дава възможност за по-
добра подготовка за възможните трудности, които не са били предви-
дени по-рано;

	проследява се не само успехът на крайната цел (оценка), но и успехът 
на всяка фаза/дейност (мониторинг).

Тъй като групите са планирали една или две по-прости дейности, работете 
с тях само за оценяване.
Задача: определете начина на оценка на успеха на целия процес на за-
стъпничество: Как могат да проверят дали са постигнали определена-
та цел? Какви биха били показателите за успех? Посочете възможно 
най-конкретно.
Представяне на работата на групите (както вече беше споменато, презен-
тацията може да бъде след всяка стъпка в работния процес или като цяло 
след всички завършени стъпки).
Приложение (за водещия): Дефиниция на застъпничество
застъпничество се отнася до дейности, насочени към промяна на закони, 
политики или практики на властимащите или увеличаване на влиянието 
на определена група върху процеса на вземане на решения в общността. 
може да бъде правено от обучени специалисти от различни професии, 
от членове на неправителствени организации, местни групи и асоциации, 
местни власти и, разбира се, членове на ученическия парламент.
застъпничество е поредица от целенасочени действия, които група хора 
предприемат заедно в подкрепа на обществен интерес или конкретна 
тема. Действията целят да получат подкрепа за темата за застъпничество-
то и да намерят решение на проблема.
Някои характеристики на застъпничеството:
	застъпничеството е механизъм за решаване на социални проблеми и 

активно наблюдение на причините за социалните проблеми.
	организира се от заинтересовани страни, от които не зависи пряко ре-

шаването на проблеми.
	Фокусира се върху лицата, вземащи решения, от които зависи реше-

нието на проблема.
	зависи от познаването на средата и от способността на застъпниците 

да си поставят постижими цели.
	Стратегическото планиране е важна предпоставка за успеха и разви-

тието на застъпническа кампания.
	Изисква различни умения, поради което е важно да се изграждат раз-

лични партньорства.
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Главни елементи в процеса за застъпничество – застъпнически цикъл
Процесът на застъпничество е поредица от действия, които в своята ця-
лост и добра координация водят до успеха на кампанията. Процесът може 
да бъде разделен на няколко етапа. Всеки има своя специфична роля и 
значение и логично следват един след друг. Те се провеждат последова-
телно, един след друг, въпреки че на практика често се припокриват.
Първият етап се основава на идентифициране/дефиниране на пробле-
ма. В началото е необходимо да се определи възможно най-точно какъв 
проблем ще бъде адресиран от групата.
Същността на втория етап е изследването и анализът на проблема. Източ-
ниците и последствията му се изследват възможно най-подробно.
Третата фаза се отнася до планирането на стратегията. Дефинира се 
целта, която трябва да бъде постигната; стратегия, начинът как ще бъде 
постигната; техниките, които да се използват; кои са потенциалните съю-
зници на групата по пътя (търсене на партньор); какви са потенциалните 
рискове; прави се график на дейността; отговорностите и отговорниците 
се разпределят; определят се показателите за успех и как да ги оценим.
четвъртата фаза се отнася до изпълнението на планираните дейности, 
които се наблюдават и координират през цялото време. четвъртата фаза 
също включва сегмент от медийни дейности/кампании.
Петият етап е оценката. Той също така включва мониторинг на дейност-
ите (дали те са извършени в съответствие с определения график; дали са 
постигнали предвидената цел и т.н.) и оценка на постигането на крайната 
цел, съгласно предварително зададени критерии.
Споменатата последователност на тези фази не трябва да бъде строго 
следвана, тъй като всяка следваща фаза хвърля нова светлина върху пре-
дишните. Например след анализ на проблема самият проблем може да 
бъде определен по различен начин или след анализ на потенциалните съ-
юзници/лица или организации, които могат да затруднят постигането на 
целта, самата цел може да се промени в по-голяма или по-малка степен. 
Тази „стъпка напред – стъпка назад“ е обичаен път по време на процеса на 
застъпничество. Това не е знак за лоша работа, а по-скоро отражение на 
нарастваща осведоменост по темата и за обстоятелствата и гъвкавостта, в 
смисъл, че новите прозрения коригират по-ранните настройки.
Посочената последователност от фази подразбира, че не се преминава в 
нова фаза, освен ако предишната фаза не е завършена, но пък всяка след-
ваща фаза може да повлияе на коригирането на настройките на предиш-
ните фази.

***
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за да успеем в застъпничеството, се нуждаем от задълбочено планира-
не, анализ и добра стратегия, но преди всичко трябва да имаме подхо-
дящ и добре дефиниран проблем, който трябва да бъде решен. можем 
да кажем, че ученическият парламент прибягва до това, когато неговата 
„собствена мощ“ (включително неговите правомощия) не е достатъчна за 
решаване на проблема. Например организирането на благотворително 
събитие може да не изисква застъпничество, но вероятно ще е необхо-
димо, за да се вземе решение за промяна на училищната програма, учи-
лищните униформи и дори за собствено пространство за провеждане 
на заседанията на ученическия парламент.
когато възникне проблем, трябва да сме сигурни кой орган е отговорен за 
вземането на решение. Учническият парламент може да се застъпва пред 
и да влияе на учители, директора, училищното настоятелство, общински 
и областни отдели по образование, министерство на образованието... 
Трябва да се очертаят и възможните решения на проблема. Тези решения 
трябва от своя страна да бъдат реалистични, без да се налага финансова 
обосновка и допълнително обяснение, това е работа на лицата, вземащи 
решения.
Застъпничество – как да влияем? Право на учениците е свободно да фор-
мулират и изразяват своите виждания по въпроси, които ги вълнуват. Уче-
ниците в училище трябва да се разглеждат като участници в образовател-
ния процес, просто поради тяхната компетентност да изразяват мнението 
си за това как различните образователни решения ги засягат. Успехът не 
е гарантиран, но това не трябва да е причина да не инвестираме усилия, 
за да накараме учителите и родителите да разберат и приемат гледната 
точка на учениците. 
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Семинар 14:  
Ученическият парламент – какво научихме?

По интересен и конструктивен начин ще бъде тествано колко нови знания 
и умения относно ученическия парламент са придобити от учениците. Се-
минарът ще предостави възможност на учениците да се отпуснат и да се 
забавляват.

Защо това е важно за ученическия парламент?  
Този семинар е само един от начините, по които водещият, заедно 
с учениците, могат да работят чрез тези стъпки за утвърждава-
не и по-дълбоко разбиране на ученическия парламент и правата на 
децата.
Това съдържание може да послужи като първоначална идея за 
парламента да създаде инициатива за ученици и учители на ниво 
училище, за да опознаят по интересен и игрови начин ученическия 
парламент и правата на детето, на които се основава неговата 
работа. Ако съдържанието се използва чрез викторини – трябва 
да се създадат смесени групи от учители, ученици и родители. 
Това засилва сближаването и взаимното разбиране.

за отговори на въпроси, както и за помощ при водене на дискусията, воде-
щият може да се консултира с теоретичната част на този наръчник.

Какво научихте за ученическите парламенти?

Дейността може да се извършва индивидуално, последвано от пленарно 
обяснение на отговора.
(ако Да, се огражда Д, в противен случай се огражда Н)
1. Ученическият парламент не е законово дефиниран. Д Н
2.  Без значение е дали ученическият парламент има работен план/про-

грама или правилник. Д Н
3.  за по-доброто функциониране ученическият парламент трябва да 

сформира свои органи/работни групи, които да се занимават с раз-
лични теми. Д Н

4.  Парламентът може да даде своето становище на ръководните органи 
на училището само във връзка с извънкласни и развлекателни дейнос-
ти. Д Н

5.  класният ръководител може да определи кой ще бъде член на парла-
мента, ако никой не се яви доброволно. Д Н

6.  Всеки ученик е еднакво отговорен за избора на своите представители. 
Д Н

7.  Представителите, избрани през първата година на обучение, остават в 
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парламента до последната си година в училището. Д Н
8.  Председателят на парламента взема решенията, а останалите члено-

ве могат да се съгласят или да не се съгласят с тях. Д Н
9.  Парламентът разглежда връзката и сътрудничеството на ученици и 

учители. Д Н
10.  Най-малко 20% от учениците трябва да участват във всяка инициатива 

на ученическия парламент. Д Н
11.  чрез ученическия парламент учениците упражняват правото си на 

сдружаване. Д Н
12.  решенията, приети от ученическия парламент, трябва да се спазват от 

учителите и училищното ръководство. Д Н 
Продължете...

Истина или заблуда

Използват се примери и аргументация от теоретичната част на наръчника 
„Истини и заблуди за ученическия парламент“. Водещият дава на учени-
ците разделени на групи по няколко примера, необходимо е да се опре-
дели дали твърденията са верни или подвеждащи, аргументирайки пози-
цията си.
Твърдения (аргументацията е в теоретичната част на наръчника):
1.  Ученическият парламент дава повече права на учениците и по-малко 

на учителите.
2.  Със своята дейност парламентът не трябва да нарушава правата на 

учителите.
3.  лидерите на ученическия парламент трябва да бъдат тези, които пла-

нират да се занимават с политика.
4.  Учителите разбират много по-добре нуждите на учениците, отколкото 

самите ученици, защото учителите са по-възрастни и по-опитни.
5.  Истинското участие на децата означава, че децата работят независи-

мо и сами взимат решения в ученическия парламент, без възрастните.
6.  Учениците могат да изразят недоволството си от работата на учениче-

ския парламент, като оттеглят представителите си.
7.  ако мнозинство гласува решение, което не е гласувано от вашия пред-

ставител, той не е длъжен да го спазва.
8.  Представителите на ученическия парламент не вземат решения, кои-

то са само и изключително в техен личен интерес.
9.  качеството на работата на парламента зависи от разделението на ро-

лите в екипа.
10.  Децата/младежите трябва първо да се научат да поемат отговорност 

за своите действия и едва след това да получат възможност да упраж-
няват правата си чрез ученическия парламент.

11.  Парламентът не е само от ученици с отличен успех.
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12.  Това е мястото, където се решават всички проблеми.
13.  Ученическият парламент е ученически и затова не е длъжен да инфор-

мира възрастните в училище за своите решения
14.  Ученическият парламент изисква допълнително финансиране, което 

само училището трябва да осигури.
15.  Ученическият парламент трябва да насърчава по-активното участие 

на родителите в училищния живот.
16.  Ученическият парламент може да повдигне въпроси, свързани с мла-

дите хора в местната общност.
17.  Гласът на всички групи и подгрупи в училището, независимо дали са 

малцинства на хората с увреждания, от друг етнос и т.н., трябва да се 
чува в ученическия парламент.

18.  Няма значение от какъв пол е в ръководството на ученическия парла-
мент.

19.  Само членовете на ученическия парламент се занимават с планиране-
то и изпълнението на различните дейности и инициативи, а не остана-
лите ученици.

20.  за успешното функциониране на парламента не са необходими никак-
ви ресурси освен добрата воля на учениците.

Какво мислите за... ? Аргументирайте се

Пример 1: Ученическият парламент не получава от училището съществе-
на информация, която би била важна в процеса на вземане на решения. 
затова те се обърнаха към директора, който им каза, че всичко е записа-
но в закона и че парламентът трябва сам да научи какви са неговите ком-
петенции и да бъде информиран. Той каза, че училището няма задълже-
ние да информира допълнително парламента: „ако искате да вземете 
решения – първо се информирайте и научете отговорностите си.“
Обратна връзка: Парламентът има право на информация и възрастните 
са задължени да им предоставят информация, важна за парламентар-
ната работа. Училищните власти са длъжни да предоставят на предста-
вителите на ученическия парламент цялата информация, от която се 
нуждае, а след това им дават време да мислят и да им кажат мнението 
си. Важно е да се знае, че всеки път, когато някой има задължение да 
информира учениците/ученическия парламент, парламентът има пра-
во да поиска от училището всяка информация, която счита за важна. 
По този начин парламентът участва в процеса на вземане на решения 
и носи частична отговорност за тяхното прилагане. Парламентът има 
правото да изрази становището си по гореспоменатите въпроси съглас-
но компетентността си дори когато официално никой не го е поискал, и, 
разбира се, да поиска мотиви за решенията.
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Пример 2: В правомощията на парламента е да дава становища относ-
но избора на учебници. Учениците първата година са поканени на сре-
ща, където ще видят всички учебници за втората година, могат да ги 
разглеждат и въз основа на това да предложат един, който смятат, че е 
полезен за тях през следващата година.
Обратна връзка: Нарушено е правото на участие на учениците Тази си-
туация е проблематична по отношение на: липса на критерии за оценка 
на учебника, недостатъчно време за анализ на критериите, невъзмож-
ност за консултация с връстници, които са използвали учебниците, и 
т.н. Необходимо е да се определят критериите за добър учебник в този 
процес с учениците, да се чуе мнението какво означава добър учебник 
за учениците и едва тогава да се направи анализът. често се избягва 
стъпката за учебниците да дадат мнение учениците в тези класове, кои-
то са го използвали в работата си и които могат да говорят за това въз 
основа на опит. Искането от учениците/ученическия парламент да ко-
ментират качеството на учебник без ясни критерии, без да имат време 
да се консултират с тези, които го използват, без да разполагат с доста-
тъчно време за анализ, също е форма на слабо участие, квазипредста-
вителност.

Пример 3: Допълнете...
Обратна връзка:

Кое право е нарушено/зачетено в дадената ситуация?

Всяка група изтегля карта, в която се очертават няколко ситуации относно 
нарушаването на конкретно право на детето.

	Нито един член на ученическия парламент не е представител на мал-
цинства, въпреки че голям брой ученици от различни етноси посеща-
ват училището (право на недискриминация).

	Парламентът на среща разисква с подробности за конкретно момиче 
от училището и как е била подложена на сексуален тормоз от връстни-
ци (нарушаване на правото за неприкосновеност на личния живот).

	Ученическият парламент е осигурил място за учениците, които могат 
да прекарат времето си там в очакване на транспорт (право на под-
крепа за образование).

	В същото пространство (от предишен пример) е организирано обуче-
ние за връстници (уроци по запознаване с града) за деца мигранти 
(право на образователна подкрепа; право на деца с мигрантски ста-
тус; право на изразяване на мнения и събрания).

	Ученическият парламент не участва в процеса на вземане на решения, 
а изпълнява решенията, които възрастните в училище вземат, което е 
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обичайното почистване на училището (не се упражнява право на учас-
тие).

	Парламентът е недоволен от сътрудничеството с училището и орга-
низира мирен протест пред кабинета на директора, за да го изтъкне. 
Директорът им казва, че не трябва да правят това и че всички ще бъдат 
санкционирани за своето поведение (правото на мирно събрание е 
нарушено).

	Учениците се обръщат към ученическия парламент относно факта, че 
в тяхното училище рядко се провеждат часове по гражданско образо-
вание и часове на класа (нарушение на правото на качествено образо-
вание).

	Представителите на парламента участват само формално в работата 
на училищните комисии, като никой никога не ги информира, не ги 
кани на срещи или пита за тяхното мнение (нарушение на правото на 
участие).

	Ученическият парламент се занимава само със ситуацията на завърш-
ващите ученици, като непрекъснато налага тази тема, като заявява, че 
е по-важна от други неща, които интересуват учениците първата и вто-
рата година примерно (няма повече или по-малко важни права).

	Учителите уведомяват парламента, че за тях е по-важно да инвестират 
парите, които имат, в закупуването на консумативи за часовете (хар-
тия, географски карти и други материали), отколкото да ги харчат за 
организиране на спорадични инициативи, казвайки: „Е, качеството на 
образованието трябва да бъде по-важно за вас, отколкото спорта.“ (на-
рушение на правото на участие; нарушение на основния принцип на 
нейерархия на носителите на права – решава, че в един момент за него 
е по-важно да упражнява правото на игра, свободно време и културни 
дейности, отколкото правото на по-висококачествено образование).

	В училищния двор определени групи се събират през нощта, оставяй-
ки празни бутилки от алкохол, спринцовки, унищожавайки училищен 
инвентар. Парламентът предлага заедно с училището да започне кам-
пания за набиране на средства за ограждане на двора (право на учас-
тие, право на сигурност).

	Насилието между връстниците придобива драматични форми в учи-
лище, особено насилието в социалните мрежи. Учениците канят еки-
па за закрила на детето, психолога и директора да организират някои 
превантивни мерки (право на детето на защита срещу дигитално на-
силие, право на участие).

	Парламентът настоява една паралелка да замени своя представител, 
който е в инвалидна количка, тъй като парламентарните заседания се 
провеждат на етаж, до който той няма достъп, затова и не присъства 
на заседанията (нарушение на правото на недискриминация в личен 
план: увреждане).
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	към парламента се обръщат ученици, които се оплакват от учител, 
който ги обижда, омаловажава и ги нарича с унизителни имена. Той 
често коментира действията на конкретни деца пред други ученици. 
Парламентът организира среща с училищен психолог, за да планират 
какво могат да направят по въпроса (правото да бъдат защитени от 
насилие и заплаха за достойнството, честта и репутацията, неприкос-
новеността на личния живот...).

	По стените на училището са рисувани графити с позорни имена за 
роми и представители на лГБТ общността. Парламентът инициира 
инициатива, за да го пресече (право на защита срещу дискримина-
ция/речта на омраза въз основа на лични признаци на националност 
и сексуална ориентация; право на участие).

Бележка: Принципът на конвенцията за най-добрия интерес на детето е 
член, който се отнася за всяка ситуация. 
Дискусия въз основа на предишните примери за:
Права, които са гарантирани на децата: кои от всичките права на детето 
в определената ситуация са нарушени или упражнявани? какъв документ 
гарантира тези права? задължена ли е страната ни да наложи тези пра-
ва? защо? Има ли предпоставки за упражняване на всички други права 
по конвенцията? кой от тях? В какъв пример са нарушени? коя от ситу-
ациите показва, че правото на детето да участва е нарушено? ами дис-
криминацията? защо някои деца са дискриминирани? как ученическите 
парламенти могат да допринесат за намаляване на дискриминацията? С 
какви действия? какво и от кого би поискал парламентът да прекрати или 
предотврати дискриминацията (лица, групи...)?
Права и отговорности: кой в конкретни ситуации е отговорен за наруша-
ване на правата на детето? кой е отговорен за упражняването им? Има 
ли ситуации, в които учениците са отговорни? а парламентът? Дайте при-
мери. кой пример показва, че възрастните нарушават правото на дете-
то? може ли дадено право да бъде нарушено, ако никой не прави нищо 
(пасивност)? какво може да направи парламентът в конкретни ситуации? 
към кого могат да се обърнат? кой може да помогне?
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 Каталог на игрите

Игри за загряване (енерджайзъри) и концентрация
Игра – баба, тигър, войник – водещият разделя участниците на две групи. 
Групите трябва да се договорят тайно кой образ ще играят – баба, тигър 
или войник. Цялата група играе един образ. Водещият им показва смешен 
начин, по който ще играят (тигър – показват си зъбите и викат „ррррррр-
рррр“, войникът държи копие и вика „аааааааа“, бабата бие с пръчка и 
вика „иииииии“). Важно е да се знае, че тигърът побеждава бабата, вой-
никът – тигъра, а бабата – войника. След като са се договорили, групите 
застават една срещу друга. Водещият отброява: „едно, две, сега!“ (като 
каже „едно“, участниците правят една крачка към другата група, при „две“ 
– още една, а при „сега“ – изиграват образа, който са си избрали). Воде-
щият обявява победителя. Играта се повтаря няколко пъти, като водещият 
записва резултата. 
Мацинга – участниците са в кръг. Водещият обяснява, че някои имат 
повече енергия, някои по-малко, затова като екип трябва да си поделят 
енергията. затова всеки ще „внесе“ в кръга своята енергия и ще „вземе“ 
обратно толкова позитивна енергия, колкото му трябва. Водещият протяга 
ръце напред и казва „маааааааааа“, а останалите повтарят след него един 
по един, така че вълната от енергия се движи от ляво на дясно, като през 
това време все повече се присъединяват с гласа си. когато и последният 
участник от дясната страна протегне ръце и каже „маааа“, всички „изтег-
лят енергията“ към себе си и силно казват „цинга!“. По този начин всеки 
получава еднакъв дял енергия. Играта може да се повтори няколко пъти. 
„Вуууф”, енергийна топка – В началото на играта всички стоят в кръг, а 
водещият държи в ръце въображаема енергийна топка, която спешно 
трябва да прехвърли на някой друг от кръга – участниците продължават, 
по произволен начин или един след друг, да си прехвърлят топката, ими-
тирайки нейния размер и енергия с гласно „Вуффф“, когато я хвърлят към 
друг участник. 
Игра за разсмиване – Всички участници са сериозни, а един от тях има 
задачата да ги разсмее – когато успее да разсмее някой, той се включва в 
задачата и се опитва да размее участниците и така по ред, докато всички 
не се разсмеят. 
Препускането на северните елени – Участниците са в кръг и слушат ин-
струкциите на четеца. Те са северни елени, а четецът е Дядо коледа. Увод 
в приказката: Ние сме елените на Дядо коледа от лапландия, трябва за 
една нощ да раздадем на всички деца подаръци. Тръгваме, тичаме (с две-
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те длани се пляскат по коленете и с крака тропат по пода, темпото се ус-
корява), излетяхме (темпото малко се забавя, но продължават да тропат 
по пода), заобикаляме препятствията (участниците бързо приклякват или 
прескачат „препятствието“, като продължават да тропат с крака), поздра-
вяваме кралицата (спират, махат с ръце), пием чай с кралицата (спират, 
„пият чай“), снимаме околността (спират, правят се, че снимат с фотоапа-
рат). Повтаряйте действията на случаен принцип.
Без три – Участниците са в кръг, а един от тях започва да брои – казва 
„едно“, следващият – „две“, като броенето продължава в кръга. Прескача 
се всяко число, което съдържа 3 или е кратно на 3. В този случай участни-
кът само пляска с ръце, без да изговаря числото. В случай на грешка се 
започва отначало от участника, който е сгрешил. Играе се до определено 
число, например 30. 
Робот – Участниците се разделят на групи от по трима. Единият от тях е 
водещ, а другите двама – роботи. Водещият движи роботите, като ги до-
косва по лявото рамо за движение вляво и по дясното – за вдясно, като 
те се движат в тези посоки, докато не ги докосне отново. Целта на играта 
е водещият да попречи на двата робота да се удрят в мебелите, в други 
обекти или хора. 
Ръкуване – Това е проста игра, чието задание е участниците да се ръкуват 
с всеки от групата, но без да казват и една дума. могат свободно да се 
движат из стаята и като срещнат някой, да си представят, че е техен при-
ятел или приятелка, който отдавна не са виждали, и да се ръкуват с него. 
когато всеки се ръкува с всеки, участниците се връщат по местата си в 
кръга.
Ходене – Участниците се движат в кръг, но по специален начин. Имитират 
тези, които им посочи водещият, например как ходи футболист, който се 
връща от мач; как ходи робот; как ходи пияница; как ходи дете на две го-
дини; как ходи жена, която се връща от пазар... Водещият може да поиска 
от участниците още някоя идея, която да се имитира. 
Масаж – Това е начин, по който участниците могат да си помогнат един 
на друг и да се усетят по-отпуснати, да свалят напрежението и нервност-
та. Всички участници трябва да станат и да се завъртят надясно в кръга. 
Напрежението най-силно се усеща в раменете и врата и се намалява с 
бавното им масажиране. Всеки прави това на участника, който е пред 
него. След няколко минути водещият казва на участниците да се завъртят 
всички кръгом, така че сега масажират онези, които преди са били маса-
жирани. 
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Игри за запознаване и доверие
 Смешни портрети
Участниците са разделени в две групи. Едната група образува вътрешен 
кръг, другата външен. Всеки участник във вътрешния кръг има свой парт-
ньор във външния кръг. Участниците в двойката застават един срещу друг. 
Участниците във вътрешния кръг държат хартия за флипчарт пред себе си, 
а участниците във външния – фулмастер. По знака на водещия участникът 
с флумастера започва да рисува партньора си. След няколко секунди во-
дещият казва на висок глас „Смяна!“, при което участниците с флумасте-
рите се преместват с едно място вдясно и започват да рисуват на листа на 
новия си партньор – когото в момента виждат пред себе си. След няколко 
секунди водещият отново казва „смяна“ и процесът се повтаря, докато ка-
рикатуристът не се върне към своя партньор от самото начало. Тогава ка-
рикатуристите предават своите флумастери на партньорите си, а те вземат 
празни листове хартия и всичко продължава. По този начин всеки може да 
получи своя забавен портрет.
 Молекула на личността
Водещият раздава по един лист бяла хартия на всеки участник и им обяс-
нява да нарисуват молекула върху него – голям кръг в средата, към който 
са залепени три по-малки кръга (два отгоре и един отдолу). Участниците 
въвеждат името си в централния кръг, който представлява всичко, което 
участникът е в момента. В горната лява част от молекулата участниците 
изброяват всички Хора, които смятат, че са допринесли за това, което са, 
които са повлияли на живота им и които нещо означават за тях. В горната 
дясна част от молекулата се въвеждат мЕСТа (със същото обяснение – как-
во означават и т.н.), а в долната част – СъБИТИя. На участниците се дават 
5 минути, за да завършат тази дейност. След това водещият ги разделя в 
четири групи (ако е възможно) и имат задачата да споделят за молекули-
те си с групата, за да се опознаят колкото се може повече. Целта на тази 
дейност е участниците да разсъждават върху себе си и нещата, които са 
важни за тях, а също да научат интересни неща едни за други. Те имат 7-8 
минути за тази дискусия, а накрая водещият може да остави време, ако 
някой иска да сподели нещо с цялата група.
 Хоби в балони
Всеки участник взема по един балон и един стикер (самозалепващо се 
листче). Той записва своето хоби или интереси върху стикера, поставя 
сгънатия стикер в балона, след това го надува, завързва и го оставя сред 
балоните на останалите участници. Водещият смесва балоните, а всеки 
участник взема един от тях, пробива го и с помощта на групата се опитва 
да отгатне на кого е хобито.
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 Човешко бинго
Всеки от участниците получава химикал и следния лист:
Намери някой, който:

Тренира карате Умее да бродира знае кой е  
Фреди меркюри

Е вегетарианец Си търси гадже Е роден през лятото

Харесва същата музика, 
която и ти

Има котка Никога не е пушил

В момента носи черно 
бельо

Харесва научна  
фантастика

Вярва в Дядо коледа

След това за определено време трябва да намери сред другите участници 
такива, които да отговарят на посочените условия, като записва по едно 
име под конкретния текст. който успее да попълни най-бързо таблицата – 
печели. Условията са примерни и могат да се променят от водещия, така 
че да не затрудняват групата. 
 Кой съм аз?
На участниците се раздават листа със следния текст:

ако бях животно, щях да бъда… ако бях един от цветовете, щях да 
бъда….

ако бях птица, щях да бъда... ако бях цвете, щях да бъда…

ако бях играчка, щях да бъда… ако бях музикален инструмент, щях 
да бъда…

Дава им се време да го попълнят, след което един по един представят на-
писаното, като аргументират избора си и отговарят на въпроси от страна 
на останалите участници.
 Рицари
С маркер лист за флипчарт (още по-добре лист амбалажна хартия, който 
е малко по-голям) се разчертава на кръст, а в средата се оформя кръг по 
следния начин:
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Секция 1 Секция 2

Секция 3 Секция 4

кръгът се изрязва. Трябва да е достатъчно голям, за да може участникът да 
си промуши главата през него. Така листът се превръща в „броня“, разде-
лена на четири секции. Всеки участник отговаря, изобразявайки със сим-
воли или рисунки, на следните въпроси в съответните секции:

Секция 1: кой съм аз?
Секция 2: кой искам да бъда?
Секция 3: какво обичам да правя?
Секция 4: какво трябва да правя?

Kогато всички участници са готови с рисунките, те „обличат“ ризниците и 
започват да се срещат един с друг и да си показват нарисуваното. Другите 
трябва да отгатват, като е допустимо задаването на въпроси и обяснение. 
 Истина и лъжа
Участниците сядат в кръг с лице един към друг. Всеки от участниците казва 
три истини за себе си и една лъжа. лъжата трябва да звучи реалистично. 
останалите познават кое е „истина“ и кое „лъжа“. Тази игра е лесна, прият-
на, разчупваща леда и позволяваща на участниците да научат интересни и 
полезни неща един за друг.
 Представяне по двойки 
разделяме участниците по двойки, като инструкцията е в тези двойки да 
са хората, които се познават най-малко. задачата е в рамките на пет ми-
нути единият от двойката да разказва неща за себе си – такива, които са 
важни, които го обрисуват и представят. Водещият засича времето и след 
това приканваме двойките да си разменят ролите. След като минат и дру-
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гите пет минути, оставяме участниците в двойките един до друг.
Първите ни въпроси са дали са успeли да си поприказват добре, разка-
зали ли са си важните неща, успели ли са да опознаят събеседника си? 
След това всеки трябва да представи своя събеседник, да разкаже това, 
което е запомнил за него, но за да е по-интересно, го разказва от името на 
събеседника. Например, ако двойката е ромео и Жулиета, ромео започва 
с думите „здравейте, аз съм Жулиета...” и т.н. Този, който говори, може 
да се опита да пресъздаде не само информацията, но и поведението на 
другия – жестове, мимики, гласови характеристики.
Докато участниците се представят един на друг, водещият следи няколко 
основни неща:
	колко време говори всеки един от тях;
	Доколко участникът се запъва, мъчи се да си спомни и е сигурен в 

това, което казва;
	реакцията на другия участник, този, който представят в момента – съ-

гласен ли е или не, допълва ли нещо и т.н.
След като представящият участник приключи, водещият дава думата на 
другия участник – пита дали фактите са такива, каквито ги чухме, дали са 
пълни, има ли „подробности”, които са били важни, а презентаторът ги е 
пропуснал. 
 Разходка на доверието
за играта са необходими превръзки за очите за половината от участни-
ците. Трябва всеки участник да си намери партньор. Единият партньор е 
със завързани очи, а другият е водач. Този, който води, трябва да преведе 
другия през някакви препятствия (може да са природни или изкуствено 
направени). Водачът не може да докосва другия човек и трябва да го на-
сочва само чрез думи. за да стане по-трудно, цяла група може да водят 
един човек, като се редуват.

Игри за комуникация
 Развален телефон
Играта демонстрира бързо и рязко проблемите при слушане и препреда-
ване на информация и други грешки при комуникацията. Тук имаме текст 
с много факти и завъртяна история. обяснявате на всички участници каква 
е играта:
Ще се опитаме да си преразкажем една история така, че последният чул 
я да възпроизведе възможно най-точно оригинала на разказа. Всички, ос-
вен един, излизат навън от стаята и влизат един по един при повикване 
от водещия. Един остава за наблюдател. Водещият прочита историята на 
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първия участник, който от своя страна я разказва на втория, той пък на 
третия и т.н. Всеки трябва да се опита да запомни колкото се може по-
точно всички детайли, като е забранено да се повтаря историята и да се 
задават въпроси. След като му мине редът, всеки участник остава в залата 
като наблюдател.
когато всички излязат, прочитаме на първия участник следния текст:
„Селянин на средна възраст от Западен Канзас поставил нов тенекиен 
покрив на своя стар обор. Но малък ураган отнесъл покрива и когато 
селянинът го намерил през две области, покривът бил изкривен и без-
формен, извън всякаква възможност за поправка.
Приятел и адвокат го посъветвали, че компанията „Форд Моторс” би 
платила добри пари за парчетата ламарина и селянинът решил, че би 
било добре да изпрати покрива на компанията да види колко пари би 
могъл да вземе за него. Той опаковал останките в много голям дървен 
сандък и го изпратил в Деарборн, Мичиган, отбелязвайки ясно точния 
си адрес, така че компанията „Форд“ да знае къде да му изпрати чека 
за вторичните суровини.
Минали дванадесет седмици, без селянинът да е чул нещо от компани-
ята „Форд“. Накрая той точно мислел да им пише, за да разбере какво 
става, когато получил служебен плик от тях. Пишело: „Уважаеми гос-
подине, ние не знаем какво може така да е ударило колата Ви, но ще Ви 
я поправим до петнадесети следващия месец”.
много е важно да се види дали същината на историята се запазва по вре-
ме на предаването й – имало селянин, направил си ламаринен покрив, 
дошла буря, смачкала го, той го пратил на „Форд” за вторични суровини, 
там обаче помислили, че това е колата му и обещали да я оправят. 
Накрая оригиналната история се прочита пред цялата група от водещия и 
се прави анализ на играта пред групата, като дискусията се игражда около 
въпросите: „какво се случи? защо според вас не успяхте да предадете точ-
но информацията, която чухте? какво ви пропречи?“ и т.н.
 Нарисувай приказка
Групата се разделя на три отбора. Всеки отбор получава лист хартия и 
цветни маркери. задачата е да се „разкаже” известна приказка или за-
бавна история само с рисунки. Всяка група показва своята история, а ос-
таналите участници трябва да се опитат я разкажат възможно най-вярно с 
думи. Целта на играта е участниците да формират умения за идентифици-
ране и презентиране, както и умения за правилно тълкуване на чуждите 
мимики и жестове.
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 Предай картината
Това е друго упражнение, подобно на „развален телефон“, добре предста-
вящо различията в това, което хората възприемат при слушане. Помолете 
групата за пет доброволци, които да излязат за няколко минути. Донесете 
флипчарт и помолете останалите в стаята да нарисуват нещо върху него. 
картината може да включва например къща, животни, дърво и т.н. Не 
трябва да я правят твърде сложна. После скрийте картината и извикайте 
доброволците обратно в стаята. На един от тях се показва картината за 
около минута. Той трябва да я опише с думи на някой от групата добро-
волци, той на следващия и т.н. Последният, петият доброволец, когато чуе 
описанието на картината, трябва да се опита да нарисува картината така, 
както я е разбрал от описанието. Той не трябва да получава помощ от ос-
таналата част от групата. когато приключи, сравнете картината с оригина-
ла. Вероятно ще има много интересни разлики между двете. Благодарете 
на доброволците. отбележете, че винаги е по-трудно, отколкото предпо-
лагаме, да разбираме нещата по един и същ начин.
 Сгъване на хартия
Помолете всички участници да затворят очи. Накарайте ги да обещаят да 
държат очите си затворени! Подайте на всеки участник лист хартия A4. 
После ги помолете да направят следното: Сгънете листа на две. откъснете 
долното дясно ъгълче. После отново сгънете листа на две. Сега откъснете 
горното ляво ъгълче. Напомнете им да не поглеждат! Сега може да от-
воря очи и да разгънат листа, показвайки го на цялата група. листите на 
различните участници ще бъдат скъсани по всевъзможни начини. Попи-
тайте това упражнение какво ни показва. „Поуката” е, че дори възможно 
най-простите инструкции могат да значат различни неща за различните 
хора. често мислим, че казваме ясно на човека отсреща нещо само за да 
открием по-късно, че това, което ние сме имали предвид, и това, което е 
разбрано, са били две различни неща. Всеки е следвал стриктно инструк-
циите, но резултатите са различни.
 Пляскащи и слушащи
През 1990 година Елизабет Нютън, която е психолог в Стандфорския уни-
верситет, прави един простичък експеримент с голямо значение за раз-
бирането на комуникацията. Тя го нарича експеримента с „пляскащите“ и 
„слушащите“.
Първо избираме един от групата, който да влезе в ролята на „пляскащ“, 
и още един, който да е „слушащ”. На пляскащия прошепваме една много 
известна песен, за да сме сигурни, че и „слушащият” я знае. Например 
„Тих бял Дунав”. Инструктираме участника „пляскащ“, че трябва много точ-
но да възпроизведе песента, така че „слушащият” да я познае. за целта 
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„пляскащият“ пляска с длани по бедрата си. Инструктираме „слушащия” 
да наостри уши и да се опита да разбере коя е тази песен.
опитът показва, че много малка част от участниците могат да познаят пе-
сента. ако това все пак се случи, задайте друга песен или попитайте пуб-
ликата колко от тях са познали. 
След приключване на демонстрацията трябва да разкажем за самия екс-
перимент и изводите от него. В оригиналния експеримент професор Ню-
тън дава на „пляскащите“ списък от 25 изключително популярни песни и 
моли всеки да си избере една, която да изпляска. В хода на експеримен-
та са „изсвирени” 120 песни, а са познати 3, което прави 2,5%. Преди да 
започнат работа, но след като са получили инструкциите и са направили 
един-два самостоятелни опита, по молба на Е. Нютън „пляскащите“ пра-
вят прогноза за това каква е вероятността „слушащият” да отгатне песента 
на пляскащия. Средната стойност на прогнозата на „пляскащите“ е 50%. 
Според тях вероятността „слушащите” да познаят песента е 50%. С други 
думи, пляскащите успяват да предадат „посланието” си един път на чети-
ридесет, но си мислят, че ще могат да го направят един път на всеки два.
След като водещият е разказал историята, пита участниците: „защо този 
експеримент е важен за разбиране на комуникативните бариери?“ и „Вие 
какви изводи си направихте от това, което видяхте и преживяхте?“. основ-
ният извод тук е, че когато ние имаме знание за нещо (в случая песента), 
често забравяме, че човекът срещу нас не разполага с това знание и кому-
никираме с него така, сякаш притежава копие от нашето знание. Елизабет 
Нютън кръщава този феномен „Проклятието на знанието”. По целия свят 
хората страдат повсеместно от това проклятие – шефове, които виждат 
цялата картинка, дават неразбираеми за служителите задачи, защото си 
мислят, че последните знаят толкова, колкото и самите те. Двойки се раз-
делят, защото това, което е кристално ясно за единия, е пълна мъгла за 
другия и той не може да схване какво всъщност се иска от него. Вие сеща-
те ли се за някакви конкретни примери?
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