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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИИ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

УЧИЛИЩА –СЛУЧАЯТ НА БЪЛГАРИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ
Цели на проучването

Проучването има за цел да идентифицира основните предизвикателства и 

възможности за подкрепа за интегрирането на стратегии за самооценяване и  

усъвършенстване в българските училища, като част от по-голямо изследване, 

проведено и в Ирландия, Испания и Гърция в рамките на Еразъм+ проект 

„Супервизиране на училищата в 21-ви век – дигитални инструменти и планове за 

планове за развитие“

Методология

За събирането на данни изследователският екип по проекта създаде 

въпросник за училищни ръководители и учители. Въпросите във въпросника са 

групирани в шест кода, свързани с изследователските променливи: 1. разбиране за 

самооценяването и усъвършенстването на училището; 2. самооценяването на 

училището като цялостен подход за усъвършенстване на училището; 3. капацитет 

на педагогическите специалисти да участват в самооценяването на училището; 4. 

самооценяването като инструмент за усъвършенстване на училището; 5. 

самооценяването като инструмент за усъвършенстване на преподаването; 6. 

самооценяването като инструмент за подобряване на управлението и лидерството 

в училище; 7. финални въпроси, които са насочени към специфичния контекст на 

всяка от страните-партньори. 

Проведоха се интервюта с директори и заместник-директори, както и фокус-

групи с учители във всяко училище от оформената извадка.
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Извадка на изследването

В проучването взеха участие 5 училища от София-град, всички финансирани 

от общината:

• 4 средни училища 

• 1 основно училище.

Общият брой на участвалите в проучването респонденти е 41, от които 27 

са учители и 14 са ръководен състав (5 директора и 9 заместник-директори). 

Всички директори имат значителен опит като ръководители на училище, над 10 

години, а 4 от тях са жени. Заместник-директорите се различават значително като 

възраст и професионален опит, като 7 от тях са жени. Учителите имат 

разнообразен преподавателски опит (между 1 и 30 години педагогически стаж) и 

различен професионален статус (5 от тях са главни учители, а 9 са старши 

учители). 

Профил на училищата от извадката

Училище 1 е голямо училище с над 1200 ученика. Осигурява обучение от 1 

до 12 клас, с 82 учители. Разположено е в квартал с население от средната класа, 

има особено позитивен имидж и е много разпознаваемо с дигитализацията на 

обучението, което осигурява. Предпочитано училище за средно образование в 

областта на ИКТ и изкуствата. Учениците имат високи резултати на националните 

изпити (НВО и ДЗИ), няма отпадащи ученици. В училището се обучават 25 

ученика със специални образователни потребности, 20 ученика с нисък социално-

икономически статут, 11 са на социална стипендия. 

Училището няма писмена политика за самооценяването. Мисията на 

училището набляга на усилията за формиране на щастливи ученици, бъдещи 

лидери в обществото и на техния собствен живот. 

В училището е проведено интервю с директора и с трима заместник-

директори. Във фокус-групата взеха участие 6 учители. 

Училище 2 е средно училище от 1 до 12 клас. Има приблизително 800 

ученика. Разположено е извън градския център, близо до квартал, населен 

предимно с ромско население. Резултатите от националните оценявания в 1, 7 и 
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12 клас са около средното за страната. 15% от учениците са в риск от отпадане от 

образователната система. 

Училището няма писмена политика за самооценяването. Мисията на 

училището е ориентирана към осигуряване на качествено образование и 

изграждане на позитивни взаимоотношения между родителите и институцията. 

Проведени са интервюта с директора и един заместник-директор, а във 

фокус-групата участваха 6 учители. 

Училище 3 е основно училище с 830 ученика и 60 учители. Няма отпадащи 

ученици, както и ученици от етнически малцинства. Повечето ученици идват от 

семейства от средната класа или със сравнително добър икономически статут. 8 

ученици са със специални образователни потребности. 

Мисията на училището е постигане и поддържане на високо качество на 

обучението, което означава, че учениците се развиват като граждани на 

съвременното общество, с необходимите знания и умения за учене през целия 

живот, социална компетентност и подходящо социално поведение. 

Проведени са интервюта с директора и с двама заместник-директори. Във 

фокус-групата участваха 4 учители. 

Училище 4 е голямо училище с 1278 ученика и 101 учители. Училището е 

разположено в един от най-големите квартали в града, район на средната класа с 

много млади семейства. Учениците имат средни резултати на националните 

изпити, няма ученици от етническите малцинства, много семейства са с един 

родител. 23 ученика са със специални образователни потребности, а 9 са на 

безплатно хранене поради ниския социално-икономически статус на семействата. 

Мисията на училището е насочена към подкрепяне усилията на всяко дете за 

личностно развитие и към осигуряване на качествено образование. 

Проведено е интервю с директора и с двама заместник-директори, а във 

фокус-групата взеха участие 5 учители. 

Училище 5  има 908 ученика от 1 до 12 клас и 78 учители. Разположено е в 

голям краен квартал, има семейства с по-нисък социално-икономически статут, 

както и от средната класа. 10% от учениците са от ромския етнос, 5-6% от 

родителите са с ниско образование (начално или основно), 2% от децата са от 
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китайски, а 1% от арабски произход. 10-15% от учениците са без подходяща 

родителска грижа, има 4 отпаднали ученици за предходната учебна година. 

Мисията на училището е насочена към постигане на конкурентоспособност 

и осигуряване на качествено образование за всички ученици, както и 

разнообразни извънкласни дейности и допълнителни образователни услуги в 

областта на чуждите езици и култура. 

Проведено е интервю с директора и с един заместник директор, във фокус-

групата участваха 6 учители. 

Опит на училищата със самооценяването и усъвършенстването
• 3 от училищата са участвали в проекта „Полицентрично инспектиране на 

мрежи от училища“ по програма Еразъм+, в който имат опит със 

самооценяване на училищата в област „Включване на родителите“. 

• 1 училище има значим опит в самооценяването (в рамките на различни 

проекти и като планиран подход на работа).

• 2 от училищата нямат предходен опит със самооценяването на училището 

по структуриран начин. 

Времева рамка на проучването

Проучването беше проведено в периода 20-27 февруари 2019 г. 

Резултати от проучването
Разбиране за самооценяването и усъвършенстването на 

училището 

Учителите свързват подобрението на училището главно с развитието на 

материалната среда, с методите на обучение, както и с интегрирането на ИКТ в 

обучителния процес. Често отбелязват и включването на родителите, 

подобряването на организационния климат и на училищния имидж. Като цяло, 

повечето от тях не възприемат подобряването на училището като процес. В две 

от училищата учителите имат разбиране за цялостното усъвършенстване на 

училището като път към постигане на качество на обучението, изразено в 

академичните резултати на учениците. Самооценката на училището се отчита най-
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вече в областта на самооценката на учителите и самооценките, които 

методическите обединения по различните предмети правят като част от срочните 

и годишните доклади на тяхната дейност. Самооценката на училището се вижда 

като процес на разкриване на слабите места и сравнение с другите. Като цяло, 

учителите мислят за самооценяването в конкретни области от дейността на 

училището, а не толкова като самооценка на цялото училище. 

В четири от училищата няма общо/споделено от всички разбиране за 

самооценяването на училището. В петото училище, поради наличието на 

значителен опит в това поле по различни проекти, учителите имат общо 

разбиране и по-цялостен подход към самооценяването на училището. 

Повечето учители считат, че самооценяването не трябва да бъде 

задължително, а по-скоро да е препоръчително. В противен случай ще се 

формализира и ще бъде безполезно. 

Ръководните екипи на училищата от извадката виждат усъвършенстването на 

училището като получаване на обратна връзка и поставяне на приоритети, макар 

че и тук подобряването се разбира повече като развитие на материалната среда, 

училищния имидж и взаимодействието с външни субекти, както и по отношение 

на оценяването на учениците. Повечето ръководни екипи разбират 

самооценяването на училището като част от разработването на училищната 

стратегия и годишния план за дейността на училището и като анализ на това, 

което вече е постигнато. 

Повечето директори на училища и членове на ръководни екипи не виждат 

общо/споделено от всички разбиране за самооценяването в своите училища, 

макар че според тях се извършва самооценка в различни аспекти от дейността на 

училището, в зависимост от неговите потребности. Само в едно училище 

директорът, заедно с учителите, твърдо заявява, че сред училищния персонал има 

общо разбиране за самооценяването на училището поради богатия им опит в тази 

сфера. Като цяло, директорите, за разлика от учителите, считат, че 

самооценяването на училището трябва да бъде задължително, но е от особено 

значение как ще бъде въведено в образователната система – като време, 

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                         5



�                        !                     �
подготовка/обучение на персонала, инструменти за оценяване и подкрепа, които 

да се осигурят на училищата в този процес. 

Родителите и учениците се възприемат като част от самооценяването и 

усъвършенстването на училището, макар директорите да считат родителското 

мнение за “рисково“ и донякъде субективно.

Самооценяването като цялостен подход за усъвършенстване на 

училището 

Учителите във всички училища считат, че училищният директор и 

управленският екип трябва да бъдат отговорни и да ръководят процеса по 

самооценяване. Учителите имат различни мнения относно участието на различни 

групи в този процес. Почти половината от тях вярват, че целият педагогически 

състав на училището участва под някаква форма в процес на самооценяване чрез 

участието си в комисии, методически обединения, в разработването на 

стратегията за развитие  и годишния план за дейността на училището. Другата 

половина от учителите споменават родителите и учениците като участници в 

самооценяването чрез проучване на тяхното мнение по различни въпроси, което 

училището извършва регулярно. Въпреки това, когато става въпрос за 

самооценяване на училището, учителите не го виждат като систематичен процес 

на оценка на цялото училище, а по-скоро включват в него разнообразие от 

дейности в широкия смисъл на понятието „самооценка“. 

Не съществуват формални насоки, специфични за самооценяването в 

училищата, участвали в проучването, поне според учителите. Някои от тях са 

особено критични към очакваното въвеждане на задължително самооценяване в 

училищата и вярват, че трябва да им бъдат осигурени подходящи насоки и 

инструменти, най-вече от Министерството на образованието и науката или от 

Регионалните управление по образование. Някои от учителите споделят, че 

получават подкрепа в своята работа от регионалните управления, но не по 

отношение на цялостното самооценяване на училището.

Събирането на данни за дейността на училището е организирана в 

относително самостоятелни полета – успех на учениците, цели и резултати, 
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извънкласни дейности и др. Набирането на данни се осъществява от отделни 

личности или екипи, според  специфичните нужди на конкретното училище. Част 

от тези данни се използват за  самооценка при разработването на годишния план 

за дейността и на училищната стратегия за развитие. Въпреки това, не се събират 

данни специално за нуждите на самооценката, а по-скоро като резултат от 

изисквания от различни управляващи структури. 

В изследваните училища не съществува формален, писмен план за 

усъвършенстване на училището. Училищата считат Стратегията за развитие като 

такъв план, тъй като тя поставя стратегически цели и определя ресурсите за 

тяхното постигане. Тъй като самооценяването на училището все още не е 

задължително, училищата се подготвят в определена степен за неговото бъдещо 

въвеждане, но все още изчакват да видят какви точно ще са изискванията, които 

ще бъдат поставени в нормативната уредба. 

Основни области на училищно подобрение са материалната база, 

въвеждането на ИКТ в обучението, обучението и развитието на педагогическия 

персонал, имиджа на училището. В две от изследваните училища учителите 

отбелязват, че ключови области за усъвършенстване на училището са резултатите 

на учениците и работата с ученици със специални образователни потребности. В 

едно от училищата се споменава и подобряването на методите на преподаване. 

Мнението на ръководните екипи  не се различава съществено от мнението на 

учителите. С изключение на едно от училищата, управляващите считат, че няма 

общо/споделено разбиране за самооценяването в техните училища. Въпреки това, 

когато говорят за самооценяването, директорите най-вече имат предвид дейности 

в различни аспекти на училищния живот, а не толкова цялостна самооценка на 

училището като систематичен и структуриран процес. 

Както и учителите, ръководните екипи считат, че самооценяването и 

подобрението на училището са тяхна отговорност – на директора и на заместник-

директорите. В допълнение, обаче, повечето директори споделят разбирането, че 

има повече участници, които се включват в  реализирането на различни дейности, 

свързани със самооценяването в отделни области от функционирането на 

училището. 
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Набирането на данни според директорите включва доклади и анализи за 

различни аспекти от дейността на училището като постижения на учениците, 

извънкласни дейности, дисциплина и др. 

Областите за подобрение включват дисциплината, включването на 

родителите и най-вече подобряването на училищната/материалната среда. 

Директорите потвърждават, че няма формални насоки за самооценяване на 

училището или за планиране на подобрения, и че регионалните управления по 

образованието осигуряват подкрепа в някаква степен най-вече на самите учители, 

а не на училището като цяло. 

Капацитет на учителите да участват в самооценяването на 

училището 

С изключение на едно училище, учителите считат, че не им е било 

осигурено подходящо обучение за самооценяването и планирането на 

подобрения в училище. Само в едно училище, екип от учители е подготвило 

процедура за самооценка според отменената вече Наредба за управление на 

качеството в институциите и в този процес са участвали в обучение за 

изработване на критерии за самооценяване, но не са удовлетворени от него. 

Повечето учители вярват, че имат нужда от допълнително обучение, което да ги 

подготви за самооценяването по подходящ начин. Техните потребности от 

допълнителни знания и умения в тази област са свързани най-вече с 

разработването на критерии за самооценяване, процедури и техники за проучване, 

както и събиране и анализиране на данни. 

Същевременно, липсва общо разбиране дали самооценяването на училището 

трябва да се прави с критерии, идентични за всички училища или всяко училище 

трябва да разработи свои собствени. Изглежда, че в някои училища учителите 

искат едни и същи критерии за всички училища, докато в други учителите считат, 

че всяко училище трябва да разработи свои собствени критерии и процедури за 

самооценка, тъй като те ще съответват по-добре на нуждите на конкретното 

училище. 
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Що се отнася до трудностите в самооценяването на училището, учителите 

отговарят най-вече „теоретично“, тъй като задължителното цялостно 

самооценяване на училището все още не е въведено в българската образователна 

система. Дори в училищата, които са участвали в проекта за полицентрично 

инспектиране и имат опит в  самооценяването, учителите не се позовават на този 

опит, тъй като те го възприемат като проектна, временна дейност. Основните 

трудности  процеса на самооценяването, които учителите споменават, са свързани 

със събирането и анализирането на данни, със създаването на критерии за 

самооценяване и разработването на инструменти за оценка, както и с липсата на 

време и ресурси за провеждане на пълноценна и цялостна самооценка на 

училището.  

Управляващите екипи в изследваните училища виждат обучението на 

учителите като необходимост, за да могат те да бъдат подготвени и да се включат 

в самооценяването на училището, независимо какви ще са изискванията към този 

процес, които управляващите ще поставят. Директорите не са осигурили обучения 

в тази насока поради факта, че Наредбата за управление на качеството е отменена 

и те очакват приемането на нов нормативен документ, чрез който процеса да се 

регулира на национално ниво. 

Ръководителите отбелязват някои трудности в бъдещото приложение на 

самооценяването на училището като липса на време и ресурси. Като следствие от 

това, според тях, процесът ще се формализира в негативен план. Те също така 

считат, че за учителите е трудно да „отстъпят назад и погледнат обективно 

отстрани“ на своята работа или да оценяват училището като цялостна 

организация и дейности. 

 Самооценяването като инструмент за усъвършенстване на 

училището 

В две от изследваните училища учителите са леко притеснени за ефектите, 

които самооценяването може да има върху имиджа на училището, както и от 

възможността резултатите от самооценката да повлияят на институцията 

негативно. Други непредвидени последици от самооценяването на училището, 
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според тях, са свързани с формализацията на процеса, ако той не се интегрира 

адекватно в училищния живот и съобразно нуждите на конкретното училище. 

С изключение на училището с богат опит в самооценката, в другите четири 

училища учителите считат, че няма видимо желание сред персонала за ангажиране 

със самооценката като цяло. Изискванията са все още твърде неясни и несигурни 

и това пречи на планирането и обсъждането на самооценяването в училищата 

като цяло. В две от училищата е налице общо мнение сред учителите, че 

училищната общност няма интерес към този процес и че ще има съпротива, поне 

в началото. Впоследствие, обаче, учителите ще се справят с поставените пред тях 

изисквания и очаквания. 

В две от училищата, включително в училището с най-висок позитивен имидж, 

учителите са категорични в мнението си, че родителите не трябва да участват в 

самооценката на училището, тъй като са твърде субективни в своите мнения, нямат 

професионално разбиране за работата на учителите и на училището и не могат да 

правят адекватни преценки. В другите три училища, родителите се разглеждат като 

ценни участници в процеса на самооценяване, заедно с общината, Регионалните 

управления по образование, Националния инспекторат по образование и може би 

някои неправителствени организации, с които конкретни училища си сътрудничат. 

Експертите от Регионалните управления по образованието (РУО) не 

участват директно в процесите по самооценяване и обикновено не осигуряват 

конкретна подкрепа в тази сфера, освен ако не са изрично потърсени от 

училището, най-вече във връзка с изработването на училищната стратегия за 

развитие и на годишния план за дейността на училището. Експертите не участват в 

разработването на тези документи, както и не осигуряват обратна връзка за 

тяхното приложение. Учителите имат различни мнения за ролята на експертите от 

РУО и за подкрепата, която те осигуряват. Според някои, експертите сътрудничат 

и подпомагат учителите да се усъвършенстват като професионалисти. Според 

други учители, експертите от РУО имат по-скоро контролна функция и 

осъществяват формални проверки, вместо да осигуряват качествена подкрепа на 

учителите. Като цяло, експертите от РУО не се разпознават като част от процеса 

по усъвършенстване на училището, но е налице очакване, че това ще се случи след 
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като новата система за инспектиране на училищата започне да функционира в 

нейната цялост. 

Училищните ръководители като цяло виждат основно положителни ефекти 

от самооценяването. Като възможни непредвидени последици те са притеснени, 

както и учителите, от реакцията на родителите, особено ако те са ангажирани със 

самооценката в по-голяма степен. Допълнителни тревоги, които те изразяват, са 

свързани с очакваното напрежение, което самооценяването ще създаде в 

училищната общност, особено ако времевите рамки за неговото въвеждане и 

реализиране са твърде кратки или изискванията към него – твърде трудни за 

постигане. 

С изключение на училището с голям опит в самооценяването, директорите 

на другите четири училища споделят, че училищната общност няма желание да се 

ангажира със самооценяването, което съвпада и с мнението на интервюираните 

учителите. Причините за това те виждат в твърде голямата натовареност на 

учителите и липсата на опит в тази сфера. Родителите се считат за важни 

участници в самооценяването на училището, както и учениците и други 

заинтересовани  страни, като например общината. 

Експертите от РУО се възприемат различно от ръководните екипи в 

отделните училища, по подобие на учителите. Някои директори считат, че тези 

специалисти най-вече контролират и дават препоръки, но не подкрепят тяхното 

приложение и постигнатия от тях резултат на по-късен етап. Според други 

директори, експертите осигуряват подкрепа, ако такава е поискана от тях, така че 

от училището зависи да взаимодейства с регионалното управление по възможно 

най-ефективен начин. 

Самооценяването като инструмент за усъвършенстване на 

преподаването 

Повечето учители считат, че самооценката има потенциал да повлияе 

тяхната работа в позитивен аспект, както и да подобри начина, по който те 

осмислят преподавателската си дейност. Необходимо е да се отбележи, че 

повечето учители имат предвид самооценката на тяхната собствена работа, когато 
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говорят за позитивните ефекти от самооценяването на училището, а не за 

самооценяването на организацията като цяло. Учителите виждат потенциални 

ползи по отношение на методите за оценяване на учениците и на методите за 

обучение. Самооценката им дава възможност да погледнат на своята работа от 

друг ъгъл, както и да рефлектират върху начина, по който изпълняват своите 

дейности и да идентифицират области за подобрение. 

Учителите също така свързват самооценяването с тяхното професионално 

развитие и с ученето през целия живот в контекста на техните професионални 

ангажименти. Дори и в тази сфера, обаче, липсва общо разбиране и мислене за 

цялостна самооценка на училището, тъй като повечето от тях посочват 

специфики на самооценяването на тяхната собствена работа. 

Ръководителите като цяло имат мнения, които съвпадат с мненията на 

учителите относно ползите от самооценяването за преподавателската работа, 

макар че те също мислят за оценяването на  работата на учителите, вместо за 

цялостна самооценка на училището като организация и дейност. 

Самооценяването като инструмент за усъвършенстване на 

управлението на училището 

Учителите като цяло са внимателни при отговорите на тази група въпроси. 

Като цяло, те считат, че самооценяването е полезно и може да подобри 

управленската дейност в училището, тъй като то може да разкрие определени 

слабости и да даде идеи за бъдещи мерки за подобрение. Тъй като самооценката 

все още не е официална практика в българските училища, за тях е трудно да дадат 

релевантни отговори относно неговото влияние върху управленските практики. 

Ръководните екипи също виждат бъдещото въвеждане на самооценяването 

като възможност за позитивна промяна в тяхната управленска дейност. Те са по-

конкретни и споделят, че самооценяването ще даде ясна представа за областите, в 

които е нужно подобрение и, евентуално, ще им помогне да се усъвършенстват 

като лидери. 

Финални въпроси
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Очакванията на учителите за самооценяването са, че то ще стане 

задължително, въпреки че повечето от тях се надяват това да не се случи или поне, 

ако се въведе, да бъде съответно на потребностите на училищата и на техния 

капацитет да го реализират. Учителите не могат да кажат как самооценяването 

може да се подобри, тъй като то все още не е част от тяхната дейност. Също така 

се затрудняват да идентифицират кои са подходящите субекти, които да ги 

насочват в процеса по самооценяване на училището. 

Директорите на училища също вярват, че самооценяването ще стане 

задължително, но приемат този факт доста по-спокойно от учителите. Те споделят 

притеснението си, че задължителното самооценяване ще се превърне в една 

формална процедура, много по-малко полезна за училищата, но в същото време 

признават неговата важност за училищата и се надяват, че съпротивата ще бъде 

кратковременна и че учителите ще видят ползите от неговото въвеждане. 

По отношение на подходящите субекти, които да ги насочват и подпомагат 

в процеса на самооценяване на училището, някои директори посочват експертите 

от регионалните управления на образованието и инспекторите от Националния 

инспекторат по образование, а други не посочват такива субекти.  

По отношение на възможностите за подобряване на настоящото 

самооценяване в училище, директорите са доста по-конкретни в мненията си, 

въпреки че то все още не е формална част от българската образователна система. 

Подобренията в самооценяването те виждат в получаването на подкрепа и насоки 

от регионалните управления на образованието, включването на различни 

участници/заинтересовани страни в процеса на самооценяването и проследяване 

на мерките от експерти извън училищната институция. 

Заключение

В резултат на данните от проведеното изследването може да се формулира 

основният извод, че наличието на предходен опит на училищата от 

самооценяване води до по-ясно и споделено разбиране на ръководителите и 

учителите за самооценяването и усъвършенстването на училището като 

концепция, процес и значимост. 
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