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Илиян Николов ДГЕ 
След разменени предварителни писмени становища, подлага на дискусия намиращата се в 
първоначален етап на съставяне Програма за обучение в Дистрикта. Поставя като акценти 
следните въпроси : необходимостта от приемане на подобна програма, която цели въвеждане 
на устойчивост в системата на обучението, необходимостта от допълнително обучение на 
лектори и модератори за семинарите, необходимостта от допълнително фокусиране върху 
неприсъственото провеждане на семинарите, необходимостта от съставяне на базови модели 
за провеждане на семинарите от страна на Комитета и обмисляне на балансирано участие на 
ДГ и ДГЕ в окончателното решение относно обучителната програма. 
 
Валентин Стоянов ПДГ 
Ротари е консервативна организация и обучителните теми, в по-голямата си част ежегодно се 
повтарят, но всяка година се изявява индивидуалния почерк на актуалните Д и ДГЕ, които 
следва да определя маниера на преподаване, както и състава на лекторите и модераторите на 
семинарите. 
Трябва да разсъждаване относно възможностите за виртуално преподаване, за които има 
различни начини на провеждане, между които следва да бъде направен избор. 
Подкрепя предложението да бъде развивано обучение на лектори и модератори за 
семинарите -  както и въобще вътрешно-дистриктното образование на лидери, съобразно вече 
съществуващата идея за „Ротари Академия“ в три образователни степени : базисна, средна и 
„мастер клас“.  
Подкрепя започнатата Програма за обучение в дистрикта по принцип. Предлага програмата да 
бъде разделена на две отделни части : едната - задължителната част за провеждане на 
обучителни семинари съгласно предписанията на РИ и втората – допълнителното обучение на 
лидерите в Дистрикта 
 
Емил Коцев ПДГ 
Подкрепя направените от ВС разсъждения, относно ролята на ДГ и ДГЕ в организацията на 
задължителните обучителни семинари. 
Счита, че програмите за обучение следва да бъдат съобразени с това, от което се нуждаят 
самите обучаващи се. В тази връзка предлага да бъде проведена анкета за реализиране на 
обратната връзка. 
 



Маргарита Богданова 
Подкрепя идеята за допълнително тристепенно обучение на дистриктни лидери. 
Подкрепа направеното от ЕК предложение за проучване на нуждите от обучение. 
Счита, че ако обучителните програми са разработени в достатъчен обхват в основополагащите 
документи на Ротари Интернешънъл, допълнителнителното им повторение, изписано в 
дистриктна Програма за обучението е излишно. 
В сферата на виртуалното обучение, счита, че дигиталните технологии изискват съвсем 
различен подход и поведение на лекторите, което следва да бъде отчетено. 
 
Илиян Николов ДГЕ 
Работата по съставяне на Програма за обучение в дистрикта следва да продължи, съобразно 
следните подкрепени предложения :  

1. Програма за обучение в Дистрикта да бъде разделена на две части : част първа – 
обучителни семинари съгласно постановките на РИ и част втора : обучителна програма 
за лидери в Дистрикта 

2. Да бъде проведена анкета в Дистрикта относно нуждите за обучение, чиито резултати 
да бъдат взети предвид при по-нататъшното разработване на Програма за обучение в 
Дистрикта 

3. Следва да бъде ускорено взимането на решение от страна на Комитета относно 
възможностите за неприсъствено провеждане на семинари, предвид неяснотата, дали 
предвидените през м. октомври преПЕТС ще могат да бъдат проведени присъствено. 
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