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Abstract  

The paper presents the process of preparing a project proposal and the concrete 

steps to participate in a real call for proposals at school.  
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 Работата чрез проекти навлезе в нашата практика. За да сме успешни в 

разработването и управлението им, е необходимо усвояване на знания относно 

отделните етапи на проектния цикъл и формиране на практически умения за 

подготвяне на проектно предложение. Тяхното затвърждаване и надграждане се 

постига чрез практика за оценяване на предложения, а формирането на 

личностни умения се постига с активното включване при реализирането на 

проекта. За да можем да работим по проекти в училище, следва да сме запознати 

и с възможносите за кандидатстване по европейските програми, свързани с 

образованието и политиката за младежта. 

 

Проектът представлява процес с начална и крайна дата, и съдържа 

дейности за постигането на определена цел, свързана с реализацията на идея, 

продукт или услуга. Характерното за всеки проект е, че той е:  

• целеви: има определена, уникална и индивидуална цел, която е с 

надграждащ ефект от познатото в дадена област. 

• свързан с осъществяване на дейности за постигане на целта и задачите на 

проекта: при реализирането на проекта трябва да бъдат извършени определени 

инициативи, събития и пр., които се наричат дейности по проекта; 

• уникален: по специфика на цел, дейности, екипност, резултати, място на 

осъществяване;  

• времево ограничен: всеки проект има начало и край. Времето, за което е 

планирано да се извършат дейностите по проекта, се нарича времеви график;  

• планово определен: всички дейности по проекта се разполагат в строга 

последователност във времето;  

• ресурсно осигурен: за реализацията на проекта са необходими ресурси – 

материални и нематериални /човешки/; 

• документиран: всяка дейност се отразява в документация. Тя 

представлява съвкупността от документи, посветени на всяка една дейност от 

реализирането на проекта.  

 екипен - всеки проект се реализира от група хора – екип, 

взаимодействащи си хора, с взаимно допълващи се отговорности в реализацията 

на дейностите. 
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ЦЕЛТА на обучението е учениците: 

 практически да се запознаят с основните характеристики на един проект и 

с етапите на проектния цикъл;  

 практически да усвоят уменията за работа по отделните етапи на проекта – 

формулиране на проектна идея, разработване на проектно предложение, 

оценяване на проектни предложения и осъществяване на практика на свой 

проект; 

 да получат практически опит от участие в конкурс за проектни 

предложения. 

 

В РЕЗУЛТАТ на проведеното обучение учениците ще:  

– мислят проектно и ще формулират проектни идеи;  

– имат знания и практически умения да разработват малки проекти; 

– могат да търсят информация за европейски младежки програми; 

– бъдат активни за осъществяване на идеите си в конкретни проекти; 

– знаят да работят в екип при създаването и осъществяването на проекти; 

– придобият усет за кретивност и иновативност при писане на проекти. 

 

ПЛАН на обучението 

  

Дейност 1: Да разберем какво е проект, какво е програма и коя е 

европейската програми за образованието и младежта   

Използвайки методите разделен постер, групова работа, РР-презентация и 

интерактивна дискусия учениците разбират какво представлява проекта, като 

форма за реализиране на идея, как той трябва да отговаря на рамковите 

изисквания на програмата, по която ще се осъществява и която от своя страна 

провежда политиката на ЕС в съответната област. Получават информация за 

програми на Европейския съюз в сферата на образованието и на младежта и 

научават как да използват възможностите, които предоставят те. 

 

Дейност 2: Запознаване с изискванията на обявен конкурс, за да 

подготвим своя ученически проект  

Използвайки методите работа с документ, дискусия и работа по групи 

учениците се запознават с последователността на стъпките по участие в 

европейски програми. Разбират необходимостта от добро запознаване с 

изискванията на условията за кандидатстване като крачка към успеха на 

проектните предложения.  
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Дейност 3: Попълване на формуляра за участие в конкурс, за да 

кандидатстваме с  нашия ученически проект  

Използвайки методите работа с документ, дискусия и работа по групи 

учениците се научават как да попълват формите за участие в конкурс по 

европейска програма. Научават се да се изразяват точно и кратко, да пишат 

правилно, развиват креативно и иновативно мислене. 

 

Дейност 4: Оценяване на постъпилите проектни предложения 

Използвайки методите работа с документ, дискусия, РР-презентация и 

работа по групи учениците се научават да оценяват, да сравняват и да открояват 

същественото. Изграждат умения да отстояват идеи и позиция, и да защитават 

своите проектни предложения. 

 

Дейност 5: Осъществяване на проекта  

Възможности за осъществяване на практика на най-високо оценения 

проект.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

ДЕЙНОСТ 1: Да разберем какво е проект, какво е програма и кои са 

европейските програми за младежта.  

 Стъпка 1 – Що е проект? 

Време: 20 мин. 

Метод: разделен постер, групова работа, РР-презентация, дискусия  

Материали: постер/дъска, листове, флумастери, компютър, мултимедия. 

- Подготвка 

На постера/дъската предватително се начертава следната таблица:  

ЩО Е ПРОЕКТ? ЩО Е ПРОЕКТ? 

 Проектът е неповтаряща се дейност.  

 Проектът е ориентиран към постигане 

на определена цел. 

 Проектът постига тази цел с поредица 

от взаимосвързани дейности.  

 Проектът е ограничен във времето – 

всеки проект има начало и край. 
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Попълнената колона се покрива с лист или друг подходящ материал. 

На група от 3-ма ученици се поставя задачата да изготвят 7 мин. РР-

презентация за основните елементи на проекта. Те разпределят отговорностите и 

избират говорител, който да представи общата работа на групата. 

 

- Дейност 

На учениците се поставя задачата да определят основните характеристики 

на проекта. 

Един от тях записва предложенията в празната колона от таблищата на 

постера/дъската. Те се обобщават, групират и остават ключовите понятия.  

След изчерпване на предложенията на учениците, втората колона на таблицата 

се открива. Правят се сравнения, дискусия и обобщения.  

Чрез РР-презентация учениците се запознават с основните елементи на 

един проект.  

 

 Стъпка 2 – Какво представлява европейската програма? 

Време: подготовка – 4 дни; дейност - 15 мин. 

Метод:  РР-презентация, групова работа, интерактивна дискусия  

Материали: компютър, мултимедия,  

- Подготовка 

На екип от 3-5 участници се дава задачата да направят представяне за 

знания на европейски програми и конкретни примери, като се спрат по-подробно 

на европейската програма  „ЕРАЗЪМ+”. 

 

- Дейност  

Говорител на групата запознава участниците с европейската програма 

„ЕРАЗЪМ+“ като дава представа за нейните цели, задачи и формат. 

 Проектът се  изпълнява с определени 

ресурси, които са ограничени. 

 Проектът постига резултат, който е 

измерим. 

 Проектът променя нещо, което е 

резултат от неговото осъществяване.  
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Учениците се запознават с основните моменти от подготовката и 

управлението на проекти в рамките на  програмата  ”ЕРАЗЪМ+“ и се разглежда 

нейната интернет страница.  

Провежда се дискусия относно възможностите, които програмите 

предоставят за мобилност на младежите и за реализиране на техни добри идеи. 

Възможно е да бъдат поканени младежи, които вече са осъществявали 

проект по програмата “ЕРАЗЪМ+”, за да споделят своя опит. 

 

ДЕЙНОСТ 2: Да се запознаем с изискванията на обявен конкурс, за 

да подготвим своя ученически проект  

 

 Стъпка 1 – Информиране за обявявен конкурс за участие на 

проектни предложения по европейска програма 

Време: 15 мин. 

Метод: работа с документ, дискусия 

Материали: условията за кандидатстване 

 

На учениците се съобщава, че е обявен конкурс за проектни предложения.  

Запознават се с целите и приоритетите на конкурса. /Приложение 1/ 

Провежда се дискусия за преценяване на възможностите за участие, 

капацитет – материални  и човешки ресурси.  

След дискусия се достига до общо мнение, че обявеният конкурс покрива 

по съдържание техните дейности и интереси и се взима решение за подготовка за 

участие. 

Възможно е да се проведе подобен конкурс за организиране на 

информационна кампания за Европейския съюз в  училище – например за някои 

от актуалните политики на Европейския съюз като опазване на околната среда, 

борбата с климатичните промени и Европейската зелена сделка. Конкурсът може 

да бъде и за организиране на честване на Деня на Европа.  

 

 Стъпка 2 - Изграждане на екипи за участие в конкурса 

Време: 30 мин. 

Метод:  работа с документ, дискусия, работа по групи 

Материали: необходим брой копия на условията за кандидатстване 
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Учениците се разделят на екипи/групи от не по-малко от 5 участника.  

Добре е да направят това самостоятелно или при необходимост с помощта на 

учителя. Всеки екип избира свой ръководител.  

На всяка група се предоставят необходимия брой копия от условия за 

кандидатстване, предоставени по-долу. 

Участниците в групите се запознават с условията на конкурса. Всеки 

участник дава предложение за идея за дейност/и. Те се записват дискутират, 

групират и обобщават. Формира се обща идея за проект. 

При необходимост участниците получават съвети и консултации от 

преподавателя, но идеите на всеки екип са конфиденциални и не се споделят с 

останалите. 

 

ДЕЙНОСТ 3:  Да попълним формуляра за участие в конкурс, за да 

може нашият ученически проект да кандидатства.   

Време: 5 дни 

Метод:  работа с документ, дискусия, работа по групи 

Материали: необходим брой формуляри за кандидатстване 
 

- Екипите се събират поотделно и детайлизират оформената обща идея за 

проектно предложение. Те дискутират подробностите по реализиране на 

дейностите по проекта, начертават план на работата и график на изпълнение. 

- Екипите подготвят предложенията за своя проект като се запознават и 

попълват формуляра за кандидатстване /Приложение 2/ 

- Те го представят в указания срок на съответното лице и адрес. 

 

ДЕЙНОСТ 4: Оценяване на постъпилите проектни предложения.  

 

 Стъпка 1- Сформиране на оценителна комисия 

Време: 15 мин. 

Метод:  работа с документ, дискусия, работа по групи 

Материали: проектни предложения на екипите 
 

Избира се комисия от двама преподаватели и по един представител от 

всеки екип, като тези представители оценяват проектните предложения на 

другите екипи, а не на собствения си екип.  

Комисията се запознава с критериите за оценка. Тя може да ползва 

предложената по-долу форма или да направи изменения и допълнения. 
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Примерна форма за оценка 
 

Раздел 
Максимален 

брой точки 
Оценка 

1. Оригиналност 40  

1.1 Доколко предложението е интересно и 

оригинално? 

1.2 Доколко предложението отговаря на заложените 

в конкурса приоритети ? 

20 

20 

 

 

2. Осъществимост  40  

2.1 Доколко е логически последователен цялостният 

план на проекта? Съдържа ли ясно описани 

дейности и график за тяхното изпълнение? 

20  

2.2 Доколко е осъществим проекта на практика от 

учениците?  

20  

 

4. Бюджет  
20 

 

4.1 Доколко бюджетът е ясен и подробен? 10  

4.2 Доколко са необходими предложените разходи 

за изпълнението на проекта? 

10  

 

Максимален общ брой точки 100 

 

 Стъпка 2 - Работа на оценителна комисия 

Време: подготовка – 3 дни 

Метод:  работа с документ, дискусия, работа по групи 

Материали: проектни предложения на екипите 

 

Комисията събира проектните предложения и да ги оценява в рамките на 3 

дни, като излъчва най-добрите. Информира екипите на номинираните проектни 

предложения за мястото и реда на защита на своите проектни предложения. 

 

 Стъпка 3 - Работа на оценителна комисия 

Време: 80 мин 

Метод:  работа с документ, дискусия, РР-презентация и работа по групи 

Материали: проектни предложения на екипите 

Екипите на номинираните проектни предложения представят/презентират 

своето проектно предложение пред комисията и останалите участници в 

конкурса. 
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Всеки член на комисията поставя своите оценки, в съответствие с 

предварително посочените критерии.  

Оценителната комисия класира проектите и обявява победителите, които са 

получили най-много точки и на които ще се даде възможността да бъдат 

реализирани.  

 

ДЕЙНОСТ 5: Осъществяване на проекта  

Най-високо оцененият проект се осъществява на практика. Това предполага 

училището или клубът да спомогне за осигуряване на финансиране.  

Добре е проектът да е подкрепен макар и с малка сума, за да могат 

учениците да видят осъществена своята идея и да има стимул за участие в 

конкурси.  

 

 

Разгледаната примерна схема за обявяване на конкурс в училището или 

между европейските клубове може да бъде използвана в различни варианти на 

основната тема на конкурса.  Тя се доближава максимално до указанията, с които 

се обявяват конкурси за европейски проекти. Целта е учениците са се “сблъскат” 

на практика с терминологията и структурата на конкурсите за проектни 

предложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

/в помощ на учителя/ 

 

Примерен конкурс за представяне на проектни предложения 

“Честване на 9 май – Денят на Европа” 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

След Втората световна война Европа е разрушена не само физически, 

разрушена е нейната икономика. Политиците, съветвани от икономистите 

осъзнават, че ако искат просперитет, мир и благоденствие в Европа трябва да 

преодолеят съперничество между европейските страни, наследени от предишни 

периоди. В средата на 20-ти век отрасълът за производство на въглища и стомана 

е източник на военна мощ. Споделянето на ресурсите и свободната търговия 

между европейските държави биха довели до обединяване на усилията за 

възстановяване и развитие на икономиките им. 

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, министър на външните работи на Франция, 

представя своята декларация пред международната преса в Париж. С нея той 

призова Франция, Германия и другите европейски страни да обединят 

производството си на въглища и стомана като "първа реална стъпка към 

създаването на европейската федерация". Робер Шуман предлага да се създаде 

наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на 

отрасъла. Страните, към които апелира Шуман, доскоро са участвали в 

унищожителен военен конфликт помежду си.В този ден се поставя началото на 

обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на 

Стария континент. Това предложение остава в историята като "Декларацията на 

Шуман" и се счита за основополагащо на днешна Обединена Европа, за началото 

на поетия път към общност на споделени ценности и общи интереси.  

През 1985 година ръководителите на страните от Европейския съюз, на 

свое заседание в Милано, решават 9-ти май да бъде честван като Ден на Европа. 

От тогава до днес 9-ти май символизира стремежа към единство, мир и 

просперитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много 

европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се 

чувстват обединени европейци. 
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2. ЦЕЛИ  И ПРИОРИТЕТИ  

 

Цели  

Целта на  този  конкурс е да бъде организиран интересен и атрактивен 

празник на Европа в нашето училище. Това може да бъде постигнато чрез 

активното включване на учениците в генерирането и осъществяването на нови 

идеи. Тези идеи трябва да допринасят за отбелязването на деня на Европа  в 

ползотворна и привлекателна атмосфера, а подтотовката и осъществяването на 

празника да са източник на информация, нови знания и умения за учениците. 

Проектните идеи на учениците ще бъдат използвани в информационната 

кампания за 9-ти май.  

Предложените инициативи  трябва да насърчават ученическото участие в 

осъществяването им.  

 

Приоритети  

– Създаване на подходяща информационна среда   в  класните стаи и 

коридорите на училището относно Европейския съюз и деня на Европа. 

–  Насърчаване на организирането и участието на учениците  в събития като 

ученически състезания, дискусии, състезания и др. 

– Организиране на конкурси, изложби на ученическо творчество и др.  

– Предложение за подходящо мото на празника 

Проектите могат да бъдат в различни форми - публични дискусии, онлайн 

форуми, симулационни игри, инициативи за околната среда в и около училището, 

изложби, кампании, състезания и др.  Те трябва да провокират интереса и 

участието на целевата аудитория, да са интересни за учениците и да вклюват 

идеи за популяризиране на знанията за Европа. 

Резултатите от проекта трябва да представляват принос за активизиране  

на учениците, за включването им в дискусии и информационни кампании, за 

създаване на добър имидж на училището. Резултатите трябва да достигат до 

максимален брой хора – ученици, преподаватели, медии и използване на 

интернет, печатни публикации и др.  
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3. ГРАФИК  

Продължителност на проектите  

В предложенията  трябва ясно да се посочват датите на започване  и 

приключване на проекта (дд/мм/гг). 

Максималната продължителност на проектите е  ...... месеца. 

 

4. ФИНАНСИРАНЕ  

Максималната сума, с която могат да бъдат финансирани предложенията за 

проекти е ..... лева.  

 

5. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСКАНЕ  ДО УЧАСТИЕ  

До участие се допускат индивидуални или колективни проекти на ученици 

от училище ........  

Не се оценяват предложения, които са постъпили след посочения в тази 

покана срок.  

 

6. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА 

- Кандидатите трябва да представят интересна и оригинална собствена идея. 

- Проектът трябва да бъде осъществим – тоест да бъде възможно и реално 

неговото изпълнение от учениците.  

- Проектът трябва да съдържа ясно и подробно описани дейности и график  

за тяхното изпълнение, резултатите, които се очакват от неговото осъществяване.   

- Бюджетът трябва да съответства на предвидените дейности и да бъде ясно 

и подробно разписан.  

 

7. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОЕКТИ 

Краен срок за подаване на проектите : .........202..г. 

Проектите, подадени след този срок  няма да се разглеждат. 

Предложенията трябва да бъдат подадени на електронна поща ......... 

 

8. КОНТАКТИ 

За осъществяването и управлението на поканата за подаване на 

предложения отговаря г-жа/г-н .......  

Допълнителна информация може да бъде получена по електронна поща на 

електронен адрес........................ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПО 

ПРОГРАМА  „ЕВРОПА В МОЕТО УЧИЛИЩЕ” 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА : 

 
1. Заглавие на проекта 

 

 

2.Задача на проекта 

 

 
3. Целева група 

 

 

4.  Описание на дейностите по проекта 

 

 
5. График за изпълнение на проекта  

 

 

6. Очаквани резултати 

 

 
 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА 
 

Пера на бюджета  Сума 
в лева 

  

  

  

  

Обща  сума за финансиране  

 

 


