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Abstract: The report examines the rela  onship between teamwork and Erasmus + projects. Work on Euro-
pean projects is seen both as a teaching method of learning content, a s  mulus for the development of teachers, 
people as part of a working team . The management of human resources in educa  on is described from a con-
temporary point of view, by presen  ng the possibility that the direc  ves may infl uence this management func-
 on. Good examples are given in projects where the work of the team has been improved and the teachers are 

more mo  vated and happy with their day-to-day work.
Keywords: project, team work, kindergarten development

За амбициозните цели в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобща-
ване и климата/енергията, които трябва да бъдат постигнати до края на периода според ЕК, е изключи-
телно важна способността на хората да приемат ситуациите бързо  и да имат капацитета и свободата да 
творят. Чрез проектите, финансирани от „Еразъм +” /2014 – 2020/, учителите са насърчавани да работят 
с децата за по-добро качество на образованието. Това е политика, насочена към по-голяма ефективност 
на образователния процес. Тя мoже да се постигне чрез работа в eкип, повишенa мотивация и ангажира-
ност и отдаденост на работата. Хората в екипа имат обща цел, съобразена с глобалните политики и мест-
ната необходимост, и са мотивирани да го правят. Работата по европейски проекти е едновременно ме-
тод за преподаване на учебното съдържание, идeен носител и стимулант за развитие на учителите. Чо-
вешките ресурси придобиха ново значение – потенциал не само за личностно развитие, но това на дет-
ското заведение, на образователни стратегии, на процесите на учене и управлението на средата като ця-
ло. Функциите на директора – планиране, организиране, мотивиране и контрол, си останаха същите, но с 
ново,  по-отворено и демократично звучене. Насочени към управлението на организацията като цяло, на 
практика те се осъществяват чрез хората в нея. Проектите дават възможност на всички участници да раз-
ширят светогледа си, да се обогатят и научат повече. Водят до подобрена оперативност, по-добро плани-
ране и умение за презентиране. Участието на учителите в такива проекти е мощен мотиватор за тяхното 
личностно и кариерно развитие. Подпомага директора при стратегическото планиране и в неговата опе-
ративна дейност. Дават се възможности за развитие на предприемачески дух, както и на всички остана-
ли ключови компетенции.

Управлeниeто на чoвeшките ресурси може да се определи като система от принципи, мeтоди, срeд-
ства, правни норми, правила, критерии, изисквания, стандарти, процедури, политика, планoве и прoгра-
ми за фoрмиране и изпoлзване на човешките ресурси в предприятиетo  в съответствие с негoвите  ин-
тeреси и стpатегически цели. Чoвешките ресурси са хората със свoята прoфесионална квалификация и 
личностни качества, които правят възмoжно постигане цeлите на yправлението. Опeративнотo управле-
ние на чoвешките ресурси е дeйност на преките ръководители по управлениетo на хората, които им са по-
верени, нaсочена към постигането на краткосрoчни и средносpочни цели на организацията. Модерното 
управление в образованието изисква от ръководителя не само управленски, но и лидерски умения. Учи-
лищните мениджъри имат за основно предназначение на управленската си дейност постигане на цели-
те на институцията и постоянно подобряване на нейното функциониране. Директорът в училище е осо-
бен вид лидер. Той управлява пряко своите служители и работници от педагогическия и непедагогиче-
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ския персонал, а задачата му се усложнява с непрякото управление на учениците и техните родители, ка-
то издава заповеди, организира и ръководи, координира и контролира дейности и процеси в цялата учи-
лищна общност. В образователната система училищата и детските градини са две различни структури със 
специфични функции, но имат и близки цели и задачи – възпитание, ограмотяване, подготовка за живо-
та и пр. Те са просветни организации, нормативно създадени, функционирането им е защитено със зако-
ни, подзаконови нормативни актове, социални системи и др.  Наред с приликите можем да очертаем и 
характерни за предучилищния сектор специфични особености, от които произтича и малко по-различни-
ят характер на управленския процес в тях.

Мениджмънтът на детската градина като образователно звено има редица специфики, свързани с: 
  това, че е организация с нестопанска цел,
  целите ѝ са свързани с най-общите цели в областта на държавната политика за този сектор, както и 
с индивидуални цели,

  управляват се групи с различни функции, най-общо разделени на педагогически /психолог, лого-
пед, няма възпитатели/ и непедагогически персонал /за разлика от училището тук има кухня/,

  възрастта на обучаваните  и др.
Особеност на този тип заведения е специфичният педагогически процес, който тече не под учебен 

час, а целодневно. Директорът все повече е фасилитатор, психолог, социален работник. Наред с това е ад-
министратор, мениджър, педагог и лидер. Трудна роля, с която, за щастие, в повечето случаи ръководи-
телите на детски заведения успяват да се справят. В тази трудна ситуация проектите могат да имат много-
аспектно положително влияние.

В годините проектите набират популярност и стават все по-достъпни, благодарение на нарастващия 
им бюджет и опростената форма за кандидатстване, администриране и отчитане. Чрез проекта, от една 
страна, работим върху развитието на персонала, от друга, влияем върху съдържателната страна на обра-
зователния процес.  За успешността на всеки проект огромна роля играе екипът. Според автори като Фле-
минг, Рос, Билингтън и др. екипната работа  е  комбинация от действия, които се извършват от двама или 
повече души, или от група, чрез които всеки човек допринася със своите уникални умения, способно-
сти, мнение и индивидуалност за единството и ефективността на екипа, с оглед постигането на общи це-
ли. Основни характеристики на екипа са общите цели и взаимозависимостта. Ефективен екип се форми-
ра от висококвалифициран персонал, който поема инициативата, без да очаква нареждане за всеки де-
тайл. В този смисъл за качественото му съществуване е необходимо демократично управление. Това не 
се постига за кратко време. В екипа индивидът реализира себе си [1]. Работата в екип по проекти дава 
възможност да се заличат границите между оригиналността и стандарта,  учителят да работи  за непре-
късната, научна, практическа и професионална квалификация, за усъвършенстване на автотехниките на 
преподаване, за развитие на уменията за критично отношение към отделни сегменти от учебното съдър-
жание, за оценка и съгласуваност на теоретичните знания с професионалната практика и опитност [2]. В 
Програма „Еразъм +“ е поставен голям акцент върху възможността от виртуални партньорства в платфор-
мата eTwinning, стартирала през 2005 г.,  и развила се неочаквано и за ЕК добре през периода на Програ-
ма „Учене през целия живот“. Чрез нея се изграждат умения за работа в международен екип също мно-
го успешно, при това модерно – онлайн. Успешният международен екип се съставя от успешни екипи в 
училището.

 ДГ “Братя Грим“, гр. Шумен, има богат опит в поректната дейност. Значението й за оформянето и раз-
витието на екипа е осъзнато. Чрез проектите педагозите се научиха:

  Да поемат повече, справедлив дял от общата работа.
  Да се възползват от възможността да творят, да дадат воля на въображението си.
  Да си помагат в трудни ситуации.
  Да правят рутинната работа интересна.
  Да използват дадената им свобода, за да покажат по-добре възможностите си.
  Да поемат задачите, които са им интересни и ги работят с хората, с които им е приятно.
  Да спазват сроковете и др.
От своя страна директорът:

  Делегира повече права и отговорности.
  Очаква повече креативност и я получава.
  Вижда по-сплотен колектив.
  Забелязва повече таланти у педагозите и др.
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През 2016г. детската градина получи финансиране по два проекта: „Квалифицирани учители – успеш-
ни деца“ по Ключова дейност 1 и „Развитие на капацитет в предучилищното образование“ по Ключова 
едйност 2. Проектите са интересни за екипа като теми и са продиктувани от необходимости в детското 
заведение. Заложените квалификационни форми  са в интерес на хората, желани от тях, с възможност за 
развитие занапред и най-важното – с добавена стойност към крайния продукт на детското заведение – 
качествено образование и възпитание. Девет учители и директора вече имаха възможността да участват 
в полезни курсове и наблюдения в чужбина, като вече предадоха опита си, както на колегите вътре в еки-
па, така и на тези в града. Работа с деца със СОП, изкуствата и преподаването, обучние на открито са те-
ми, заложени в стратегическия план на детската градина и дават възможност за развитие в тази посока. 
В хода на подготовка за мобилностите по Ключова дейност 1 екипът:

  Разработи свои мотивационни писма, така че да отидат тези на които ще бъде най-полезно, 
  Разпредели задачите – подготвока, реализация, разпространение,
  Даде възможност на всеки да експериментира.
Проектът по Ключова дейност 2 е стратегическо регионално партньорство с местни партньори Общи-

на Шумен и Младежки дом, и респективно такива от Турция /координатор/, Словакия и Румъния. Той е 
двугодишен и ще разработи он-лайн инструмент за оценка напредъка на децата и учителите. За целта в 
ДГ “Братя Грим“ работят групи, които експериментират, описват, превеждат, демонстрират направеното. 
Това дава възможност за разпределие на задачи и поемане на онговорности с крайни срокове, важни за 
проекта. Работата в мултикултурна среда допринася за чуждоезиковата, дигиталната, методическа  под-
готовка. Учителите работят по-мотивирано и със самочувствие. 

През 2017г. бе спечелен още един проект по Ключова дейност 1 „Иновация чрез квалификация“, кой-
то надгражда предходния, съобрзано новия ЗПУО и стратегията на детското заведение. Колективът вече 
със самочувствие и рутина подхожда към организацията и провеждането на дейностите, но има и сме-
лостта да експериментира и твори. 

Проектите  по програма „Еразъм+“ са за учители, търсещи нещо повече от ежедневието. Такива, кои-
то искат развитие. Затова и включвайки в тях  повече педагози, директорът работи за по-качествен, по-
иновативен, по-ефективен екип. Чрез проектната дейност той реалзира до голяма степен своите упра-
вленски функции, управлява по-модерно,в тон със съвременните тенденции в мениджмънта. Дейност-
ите дават възможност за изява и тийм-бидинг от нов тип, което подпомага цялостния процес на работа. 
Учителите разчпват делничната ангажираност, рутината и това води до по-добра удовлетвореност от еже-
дневния труд.

References:
1. Dzgonev,S. Socialna organizacia- teoria, diagnostika, konsultacia,t.2,S., 2001
2. Valova,T. Satrudnichestvo I obuchenie v elektronna platforma- forma na savremenno profesionalno 

razvitie.Sbornik materiali ot naucno-practichski forum “Pedagogicheskoto obrazovanie-karierno razvitie 
I konkurentnosposobnost”,B., 2012.


