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Най – добрият начин да се преподава чрез използване 
на казуси, е да се научим да пишем казуси.

Целта на обучението по истински случай (какъвто е 
казуса) е да довежда студентите до директен контакт 
с практиката

Казусът е това, което ги сблъсква с учебните цели 
повече от представянето на материала с нечии 
готови анализи и интерпретации.

Въпросът е да се извлече интерпретацията на 
студентите по темата.

Доста по-малко е значението на конкретния случай 
(казус)



 Важна е познавателната разработка направена от самите 
обучаеми.

 Усилията на обучаемите биха довели до определени 
заключения и биха могли да се съчетаят със съжденията 
на преподавателите, но нито едно от двете не бива да 
бъде бъркано с цялостния резултат.

 Резултатът е, че нараства капацитетът на полезна 
усвояване на студентите – например: като сортират 
информация, анализират я, виждат алтернативите, 
правят избор. В допълнение на това, отсяват от 
информацията в казуса и идеите, които те асоциират с 
него чрез дискусиите. Това което казусът предоставя 
конкретно на студентите е : 

 - спорни въпроси

 - проблеми

 - дилеми и загадки

 - нещо, с което да се заловят



УСЛОВИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА КАЗУС

 Казусът може да бъде написан от преподавателя или 
студента, но може и да бъде заимстван от пресата
или друг информационен източник. Необходимото
условие е да бъде от областта на местното
(общинското ) управление. Обработването на 
готовия текст и привеждането му в съответствие с 
необходимите изисквания става с помощта на 
презентацията по курса в системата MOODLE.



 Към готовия казус следва да се оформи уводна част, 
която да съдържа отговора на следните въпроси:

 1. Защо избрах този казус?

 2. На какво е посветен той?(не да се разказва
съдържанието а да се определи според основната му
цел – на решаването на конфликти, на между-
общинското сътрудничество и др.

 3. Какви знания и умения цели да формира у 
дискутиращите го?

 В края на увода се изписват няколко въпроса, чрез 
последователността на дискутирането на които ще се 
достигне до декларираните в т. 3 знания и умения.

Успех!



Какво представлява добрият 

казус?

Той е разбираем;
Къс;
Има много конфликти;
Не достига до резултати или заключения;
Включва въпроси към студентите;
Включва несигурност на резултата;
Има фактори и фокус;
Динамичен е по реда на представянето си;
Съдържа драматично развитие и напрежение;
Има ясна хронология;
Представя съответните факти;



Основан е на простия опит;

Разказва история, към която е лесно да се включиш;

Истински и достоверен е;

Интересен е, не отегчава;

Има ясно дефинирани конфликти;

Не е твърде очевиден;

Показва баланс в ситуацията и в целите на 
действащите лица;

Съдържа връзка между целите на преподаването и 
отличителните черти на казуса;

Отговаря на целите на преподаването.



Писане на казус 

 Стъпки при писането на казус – Къде какво да 
сложим?

 “Granite City” като пример

 Скицирайте го като хронологична последователност 
от случки

 Казусът има нужда от точки на решения

 Различими теми, върху които да акцентирате като 
преподавателски точки във всяка част

 Определете каква дискусия искате във всяка част

 Определете какви въпроси ще задавате, зада 
предизвикате желаната дискусия



“А” CASE – Теми и точки на преподаване

 Определете действащите лица, които могат да 
повлияят върху целите на мениджъра
 пресата

 изборните длъжностни лица

 работодатели, синдикати

 Студентите трябва да знаят, че перспективата на 
казуса е тази на мениджърите (администраторите)

 Запознайте студентите с отговорностите, които има 
мениджърът към работниците и началниците, за 
добри програми и добро обслужване, за позитивни 
промени

 Студентите трябва да разберат натиска и 
конфликтите, с които мениджърът трябва успешно да 
се справи между действащите лица и ситуацията



“В” CASE

 Искате да дадете възможност на 
групата да се упражни във вземането 
на решение при конкретните принуди, 
действащи лица, отговорности

 Направете план на действие, отговарящ 
на обстоятелствата, който ще сработи 
точно

 Решете предварително как да обясните 
решението на пресата, обществото и 
другите кредитори



“С” CASE

 Трябва да решите какво ще бъде 
подходящото ниво на 
наказание/действие, до колко сурово 
трябва да бъде

 Не само как би реагирал работникът, но 
и как ще реагира персонала, когато 
види Reardon когато прилага 
наказанието

 Припомнете на класа да оцени дали 
предлаганото действие отговаря на 
целта – заздравяване на организацията



“D” CASE

 Точният резултат от ситуацията



Фактори за вземане на решение при 

писането на казус

След като е скицирал хронологията, авторът на 
казуса е:

длъжен да определи до къде да свършва всяка 
част от казуса;

длъжен да направи всяка част кратка. Трябва 
да реши какво да изхвърли;

длъжен е да реши как да поддържа историята 
интересна, без да отегчава, как да я свърже с 
обичайния опит, за да могат студентите лесно 
да се идентифицират със ситуацията;



 длъжен да изхвърли повечето технически 
подробности (за да могат повече хора да 
разберат и се включат в историята). Това е 
казус за лидерството – запазете го колкото е 
възможно по-прост. Примери за интересните 
неща, които са само бегло обобщени или 
изхвърлени: 

 информация за системата за подбор на служители, 
договорите със синдикатите, законите за държавната 
служба (в казуса са включени само основанията за 
уволнение на служител според правилника за личния 
състав);

 информация за практиките и кодовете за проверка;

 изхвърлени са подробностите около връзките на Reardon
с три вестника.

 Тези пунктове, макар и интересни, не са 
важни за целите на преподаването.



Процесът на писане

 скицирайте казуса, като най.вече се опитвате да 
опишете историята хронологично;

 след скицирането направете преподавателски 
акценти: обмислете темите, въпросите, които ще 
зададете, каква е желаната дискусия около всяка от 
темите?

 Преписвайки казуса, опитвайте се да го изгладите, 
така че да има някакво драматично развитие около 
темите и дискусиите;

 Намерете драматичните точки за решаване, на които 
да завършите всяка част, с надеждата да 
предизвикате дискусия върху тях;

 Покажете го на други хора за коментар;

 Направете отново преподавателските акценти / 
редактирайте казуса;



 Обмислете казуса като за първи път
 дали няма твърде много подробности (т.е., ако 

студентите говорят за странични неща);

 дали не е необходимо да се добавят подробности;

 разберете дали не е необходимо да се промени (т.е. няма 
достатъчно напрежение или интерес)

 Полезно е да имате някой, който да 
наблюдава какво става в класа и да ви даде 
обратна информация

 Променете преподавателските акценти;

 Редактирайте казуса (може би трябва да 
направите допълнително изследване или да 
разговаряте с още хора);

 Споделете казуса с други преподаватели



Въпросите, които трябва да зададем, когато 

преценяваме дали една интересна история може да 

се превърне в казус

 Ще бъде ли казус?

 Какъв вид дискусия би предизвикала?

 Какъв урок биха научили студентите?

 Коя е главната тема?

 Други теми?

 Как бихте написали казуса изразен чрез 
точки на решение, така че да 
предизвикате интересна дискусия?



Общи идеи, с които се съобразяваме , за да 

направим един добър казус

 Какво прави един казус добър?

 Всеобхватност

 Обикновеност

 Най-добрите казуси могат а се получат при 
срещата между един добър казус, специален 
състав на студентите и някои добри идеи и 
цели.

 Добрият казус пасва на основните идеи на 
преподавателя и адресира определени 
учебни цели към определен студентски 
състав.



 Понякога основната идея и учебната 
необходимост идват на първо място, 
докато друг път – казусът е водещ. 
Въпросът е как преподавателя може да 
използва интересната история и 
конфликта, за да обучи студентите си?

 Съобразете съответствието между 
специфичните идеи на обучението и 
конкретната група студенти.

 Каква е връзката между историята и 
преподаването?



Въпроси, с които трябва да се съобразим 

при добрите казуси

 Резултати?

 Какъв е проблемът? Какви са 
конфликтите?

 Кой е въвлечен?

 Какъв е контекстът?

 Какви са интересите?

 Реални/типични хора ли действат?



Проблем

 Тип на проблема?

 Теми?

 Решения?

 Реална ли е ситуацията?



 КАК СЕ ПРЕПОДАВА КАЗУС?

 1. Преподавателски план

 2. Общ план.

 - Въведение за този курс и за конкретния контекст.

 - Принуди (проблемни ситуации) и отговорности.

 - Рискове.

 - Дефиниране на добрите резултати.

 - Възможни действия.

 - Кредитори (акционери) , услуги, политика, управление.

 3. Стандартни въпроси за анализ, които трябва да бъдат 
повдигнати при отработването на всеки казус:

 - Основни цели на мениджъра или агенцията

 - Проблеми на службата ,каква политика откриваме в ситуацията

 - Какво се рискува (се залага) в ситуацията спрямо основните цели.

 - Важни хора, групи, процеси и институции

 - Възможности и инструменти за постигане на напредък.

 - Отличителни белези на добрия изход

 - Оценка на възможните действия



 4. Въпроси които помагат за въвличането на студентите в една 
стандартна дискусия:

 - На какво е посветен този казус?

 - Познат ли ви е такъв тип ситуация или не?

 - Какъв натиск или отговорност би изпитало главното действащо 
лице?

 - Какви рискове съществуват?

 - Какви са важните отличителни черти на един успешен изход?

 - Какви действия биха помогнали?

 5. Теми които често присъстват в казусите,свързани с политика и 
мениджмънт:

 - Обществената политика и служебните задължения

 - Важни взаимоотношения

 - Ефектът от пресата и административните решения

 - Кое създава лидерство и реална власт и др.




