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СЕМИНАР “РАВНАТА ВЪЗМОЖНОСТ”, 14 -15 юни 2003 г 

 
ОБОБЩЕНИЕ НА КАРТА ЗА ОЦЕНКА 

 
На 14 и 15 юни 2003 г. в почивната база на “Балканфарма в местността “Пчелина” се 

организира семинар “Равната възможност” за кандидати от етническите групи, желаещи да  
работят в полицията. Бяха подадени 40 заявления за участие в Подготвителното обучение. От 
тях участие потвърдиха 22, присъстваха 20. 

Картата за оценка включваше 14 въпроса. Проучено бе мнението на участниците за 
полезността от семинара, организацията и работата на екипа. 

Първи въпрос “Смятате ли, че семинарът постигна своята цел ?” получи 20 
положителни отговора. 

На втори въпрос “Смятате ли, че участието Ви в семинара повиши Вашите 
знания и умения?” с “да” са отговорили всички участници. 

На трети въпрос “Какви бяха първоначалните Ви чувства, които изпитахте при 
научаване за обявата за участие в Подготвителното обучение за кандидатстване за 
работа в полицията? “Любопитство” – 0, “Интерес” са отговорили 7 участника, “Ще науча 
нещо ново”  - 1, “Ще науча нещо полезно” получи 12 отговора. 

Четвърти въпрос “Допаднаха ли Ви темите, които дискутирахме на семинара?” 
получи получи 16 положителни отговора, “Не всички” е отговорил 1 участник, а 3 са 
отговорили с “почти всички”. 

На пети въпрос “Как Ви се стори групата от участници, в която работихте ?”,  
“Чувствах се комфортно и участвах активно” са отговорили 6 участника, 4 са отговорили   
“Атмосферата предразполагаше към споделяне и общуване”, “Приятно ми беше да работя с 
тези хора” са отговорили 10 участника.  

На шести въпрос “Как преценявате продължителността на семинара?”, “Твърде 
кратка” са отговорили 8 участника, а всички останали 12 са отговорили, че 
продължителността е била оптимална. 

На седми въпрос “Смятате ли, че можете да прилагате наученото по време на 
семинара в професията?” всички са отговорили положително. “А по какъв начин?” 
участниците споделиха: “Ще бъда по-отговорен”; “Ще променя отрицателните страни на 
поведението ми в група, промени настъпиха и в емоционалната ми страна”; “Един добър 
полицай трябва не само да си върши добре работата, но и да умее да разговаря с хората”; Да 
бъда сдържан и да разсъждавам разумно”; “Много е важно да умееш да изслушваш хората”; 
“Последователност и екипност в работата”; “Ефективно ще прилагам наученото в семинара”; 
“На семинара научих, че един добър полицай трябва да умее да говори с хората, да вдъхва 
доверие и да притежава много специфични черти на характера си”; “Много е важна 
психологическата нагласа да организираш работата си”; “Научих се да работя в екип с 
колегите си”; “Да бъда последователен, да има последователност в действията ми, етапност в 
работата ми”; “Да защитавам свободите и правата на гражданите, да  съдействам за 
постигане на взаимноизгодни цели”; Ще подложа на преоценка работата си с околните”.  
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Всички участници са отговорили, че наученото в семинара ще им помогне и в личния 
живот по следния начин: “Ще променя отношението си към познати и роднини в 
положителен аспект”; “Научих се да отстоявам позициите си, станах по-уверена в себе си, 
мога да вземам решения”; Научих се да бъда сдържан”; “Да не разделям хората на етнически 
групи, знанията, придобити в семинара ще ги предам на приятели и роднини”; 
“Разиграването на ситуации с примери от живота ще ми бъдат полезни в личния живот”; 
“Ще изслушвам мненията на околните”; “Направи ми впечатление Американската системата 
за насърчаване на децата, при постигане на добри резултати да ги награждаваме, а лошите 
постъпки да се игнорират, ще я прилагам”; “Положителното въздействие, което оказа 
семинара върху психиката ми ще ми помогне при решаване на семейни и други проблеми”; 
“Вече мога да давам полезни съвети на хората, придобих умения да се справям в кризисни 
ситуации”; “Спокойно мога да приложа наученото в реалния живот”; “При решаването на 
определени проблеми в дадена ситуация в семейството се научих първо да съставям план за 
действие, който се обсъжда и след това пристъпвам към неговото решаване”; “Научих се да 
бъда отговорен”.  

На осми въпрос “Коя част от семинара беше най-малко полезна за Вас?” 12 
участника са отговорили, че не е имало такава част от семинара, която да не е била полезна, 4 
не са отговорили на въпроса, един е отговорил, че кафе-паузите са били най-малко полезни, 
трима са сподели, че целият семинар е бил изключително полезен.  

На девети въпрос “Коя част от семинара бе най-много полезна за Вас?” 
участниците са изброили: триминутния тест; знанията за видовете поведения и различните 
техниките, разиграването на различни ситуации от работата на полицая; събеседването; 
тестовете; преобладават мненията, че целият семинар е бил полезен. 

На десети въпрос “Придобихте ли нови качества, благодарение на участието Ви в 
семинар “Равната възможност? Какви?” са посочени следните отговори: “Научих за 
изслушвам партньора си”; “Изслушвам внимателно хората и мога да им помагам”; “Станах 
по-упорит”; “Мога да планирам нещата добре и да бъда организиран”; “Придобих увереност 
в себе си”; “Вече съм по-отговорен”; “Станах по-комуникативен”; “Вече съм упорит до 
постигане на целите”; “Придобих умения да работя в колектив, да изслушвам внимателно 
хората, да не вземам прибързани решения”; “Станах по-сдържан”; “Научих се да се 
адаптирам към условията”; “Промених начина си на мислене в положителна посока”; 
“Станах по-самоуверен”; “След този семинар станах различен човек, научих се да 
контролирам себе си, да бъда сигурен в себе си, да уважавам хората”; “Научих се да 
планирам спокойно нещата и да бъда организиран”; “Новите качества, които придобих  
изискват време, за да се утвърдят”. 

На единадесети въпрос “Моля, опишете обучението на семинара, като изберете 3 
от посочените характеристики”: провокиращо получи 4 отговора, забавно - 6, 
разнообразно - 3, даващо нови възможности за развитие -18, полезно -13. 

На дванадесети въпрос “Как оценявате мястото на провеждане, храната и 
организацията на семинара?” участниците не са посочили никакви забележки, доволни са 
от организацията и условията на провеждане на семинара. 
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