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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОДКРЕПА
ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО НА СТРАТЕГИИ ЗА 

САМООЦЕНЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА – 

СЛУЧАЯТ НА ЕКСТРАМАДУРА, ИСПАНИЯ

ЧАСТ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИЩАТА, 
УЧАСТВАЛИ В ИЗСЛЕДВАНЕТО
№ Тип училище Демографски 

данни
Брой 

ученици
Брой 

учители

1 Д ъ р ж а в н о , 
средно

Селски район 569 83

2 Д ъ р ж а в н о , 
средно

Селски район 92 24

3 Д ъ р ж а в н о , 
основно

Градски район 397 17

4 Д ъ р ж а в н о , 
основно

Селски район 155 19

5 Д ъ р ж а в н о , 
основно

Градски район 414 32

6 Д ъ р ж а в н о , 
основно

Градски район 1,260 108

Таблица 1. Характеристики на училищата

Училище Брой интервюирани 
членове на 
ръководния екип 

Брой интервюирани 
педагогически 
специалисти

Училище 1 5 5

Училище 2 2 5

Училище 3 2 5

Училище 4 2 5

Училище 5 2 6

Училище 6 4 0

Таблица 2. Брой интервюирани
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Училища 1 и 5 се ръководят от директори, които са избрани чрез проекти, 

чиято цел е повишаване на участието на учителите в образователните програми и 

подобряване на компетенциите на учителите за преподаване. Оттогава и двете 

училища са участвали в програми като CPDEx (Teaching competences in Extremadu-

ra – Компетенции за преподаване в Екстрамадура), INNOVATED (Teaching with digi-

tal tools – Преподаване с дигитални инструменти), QUÉDATE (STAY-programme to 

fight early school leaving – Програма за преодоляване на напускащите училище), 

AYUDA ENTRE IGUALES (за борба с тормоза в училище) и Еразъм КА 1. 

Преподавателите в Училище 2 са предимно млади и динамични, 

мотивирани за иновации и промени в методологията, за да подобрят учебните 

постижения. Управленската програма на директора включва въвеждането на 

проектно базирано обучение, за да се подобрят учебните постижения на 

училището. Училището участва в няколко програми, предложени от 

образователната  администрация в региона, като мрежа от училища за ненасилие в 

училище, емоционална интелигентност, Еразъм КА1 и отбелязаните по-горе 

програми INNOVATED, QUÉDATE и AYUDA ENTRE IGUALES.  

Училище 3 работи по проект за билингвално обучение на английски език. 

То основно училище, разположено в селски район и повечето иновации в него са 

свързани с този проект. 

Има две училища в града, в който се намира Училище 4 и то е най-новото, в 

нов жилищен район, докато останалите училища са в центъра на града. Тази 

локация като цяло е по-слабо атрактивна за семействата. През учебната 2018/2019 

училището има 155 ученици, момчета и момичета. Преди 4 години ръководният 

екип на училището подава оставка поради много проблеми и конфрикти в 

учителския колектив. Сегашният директор представя преди 3 години програма, 

чиято основна цел е да увеличи приема на ученици, участието на учителите в 

образователните програми и повишаването на управленските и лидерски 

компетенции. Оттогава училището участва в посочените по-горе програми като 

CPDEx, INNOVATED, QUÉDATE, AYUDA ENTRE IGUALES и Proyect@  (програма 

за развитие на висши компетенции skills). 
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Директорът на Училище  6 има дългогодишен опит като директор и участва 

в  продължаващо професионално обучение. Училището е участвало в програми 

като CPDEx, Еразъм КА1 и КА2, “Día de Europa”, “Sello Europeo de las Lenguas”, ET-

winning, “MUÉVETE” (за споделяне на опит и добри практики на училищата) и 

AYUDA ENTRE IGUALES.

ЧАСТ 2. РАЗБИРАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕТО И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
Училищата, участвали в изследването разбират усъвършенстването на 

училището като процес с две основни фази – диагностичен процес за 

идентифициране на задържащите фактори и процес на вземане на решение за 

промяна на настоящата ситуация и въвеждането на промени в училище.  

Подобрението на училището за целите на повишаване на учебните 

постижения беше силно присъстваща тема в интервютата. 

„Повишаване на учебните постижения и по-добра ефикасност на 

образователния процес“. 

Участниците в изследването също така възприемат усъвършенстването на 

училището като системен процес, който включва и оценяване  спрямо 

определени критерии за постижения. 

„Процес за идентифициране на пропуските/грешките, за да се коригират и да 

не се допускат отново“. 

Относно разбирането за самооценяването на училището и 

неговата цел, в повечето случаи интервюираните считат, че самооценяването е 

процес, базиран на доказателства/данни, което дава възможност за 

сравняване с вътрешните и външни критерии за оценяване.  

По-голямата част от училищата от извадката възприемат самооценяването на 

училището като колаборативен и системен процес, който допринася за 

подобряването на преподаването и ученето. 

„Той отразява цялата практика на преподаване. Неговата цел  е да 

установи как е било постигнато, за да се помогне на другите, да ги 
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насочва и да видим какво правим – и като учители, и като управленски 

екип, и училището като цяло.  Трябва да се самооценяваме  не само 

индивидуално, но и като училище. В обобщение - модифициране, промяна и 

подобрение.“ 

Колективното разбиране на участниците в изследването относно 

самооценяването на училището варира. Но в повечето случаи изглежда, че е 

налице цялостно разбиране за самооценяването на училището.  

„Да, има ясна и колективно разбиране за това, че е добре да се планира и 

усъвършенства.“

„Да, всъщност имаме срещи и се опитваме да се подобряваме.“

От друга страна, някои от участниците считат, че при липса на ясно 

определени процедури и документи, има необходимост да се подобри 

разбирането на училището за самооценяването, като се направи процеса по-

процедурен и системен. 

„В нашето училище има колективно разбиране за същността на 

усъвършенстването на училището, дори и да нямаме пран за развитие на 

училището.“

  

Мнозин с т во то ин т ер вюир ани с чи т а т , ч е са участвали в 

самооценяването на училището чрез програмата CPDEX (30 учители 

участват в проект за самооценяване на практиката на преподаване) или чрез 

взаимно оценяване, посочвано като  MUÉVETE (наблюдение на учителската 

практика в други училища).

„Да, проекта CPDEX включваше изготвянето на въпросници за оценка на 

преподавателския капацитет, също и проекта MUÉVETE, тъй като 

посещавахме и наблюдавахме практиката в други училища, и нас също  ни 

наблюдаваха.  Има и включени обучения като част от тези проекти.“

 

При тези инициативи участниците посочват разнообразни 

инструменти за самооценяване на училището, които са били използвани 

в процеса.  
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„Да, имаме опит с прилагането на SWOT-анализ  в друго училище.“

 

Мнозинството интервюирани отбелязват , че ако/когато се 

осъществява регулярно в училището самооценяването ще има 

положителен ефект върху училищния живот в ключови области като 

сътрудничеството в колектива и е път за усъвършенстването на 

училището.  

„Хората ще се чувстват част от колектива и ще се постигне 

подобрение като цяло.“  

Участниците в изследването също осъзнават предизвикателствата пред 

осъществяването на самооценяването, като например това за важността на 

саморефлексията. 

„Обикновено го виждаме, когато някой идва да ни преценява и ни казва 

какво сме направили неправилно  и това ни плаши, но не трябва да е така, 

тъй като има за цел  да с коригира/поправи, да се усилят силните страни 

и да се преодолеят слабите, така че те да станат също силни страни.“

 

Мнозинството интервюирани считат, че самооценяването на 

училището би трябвало да е задължително. 

„Самооценяването на училището е полезна стратегия и би трябвало да е 

задължително.“

 

От друга страна, двама от интервюираните са на мнение, че ако 

самооценяването на училището е задължителен процес, той би следвало да бъде 

подпомаган чрез „наръчници и осигуряване на оценъчни инструменти (от 

инспектората)“.  

Накрая, в съответствие с перспективата за едновременното прилагане на 

вътрешно и външно оценяване на училището, един от интервюираните смята, че 

самооценяването „трябва да е опционално, като инспекторатът трябва да бъде 

отговорен за оценяването на образователния процес и резултатите от него“. 

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



�                          �
ЧАСТ 3. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ПОДХОД ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Когато бяха попитани за тяхното разбиране за самооценяването 

като цялостен подход за усъвършенстване на училището, малка част 

от интервюираните бяха на мнение, че „В нашето училище самооценяването 

„съществува като подход, но нямаме план“. Друг участник посочва, че 

„координирани сме когато изготвяме годишните отчети , осъзнаваме 

необходимостта от самооценка, но работата не е системна“. Но когато се 

осигурява подкрепа, едно от училищата е на мнение, че: 

„Ръководният екип планира самооценяването на училището, цялата 

училищна общност го реализира, включително семействата. Този процес 

е насочван от програмата CPDEX, проекта Atlántida и също програмата 

за училищен успех на Министерството на образованието преди няколко 

години.“

 

Относно субектите, които би следвало да отговарят за планирането и 

развитието на процеса на усъвършенстване на училището, в някои училища 

изглежда че има споделена отговорност за този процес.   

„Управленският екип, Педагогическият координационен екип и 

департаментите. Това е поетапно планиране, с различни нива на 

отговорност.“ 

От друга страна, едно от училищата насочва вниманието към договорите на 

учителите в билингвалните училища, които имат негативен ефект върху  

управленските практики на средно ниво. Както посочва един от участниците, „в 

билингвалното училище учителите не са постоянни и в този случай 

управленският екип поема тази роля“.  

Относно участието в планирането на усъвършенстването на училището, 

развитието и оценъчния процес, „повечето учители участват в развитието. 

Управленският и насочващ екип планират всички аспекти, които трябва да бъдат 

подобрени“.  Но един от интервюираните беше на мнение, че „родителите и 

организациите не участват, а би трябвало“. 
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Налице е много полезен предишен опит и в съответствие с „проект Еразъм+ 

КА1, който изискваше анализ на нуждите“. Стратегията за развитие на училището 

и участието в проекта CPDEX също се възприемат положително. 

„Да, билингвалната част и CPDEX. Опитът ни е включен в Годишния 

отчет за дейността на училището и в различни годишни програми.“

 

Реалният и потенциален принос на самооценяването на училището за 

усъвършенстването и развитието на училището се припознава от всички училища. 

Оценяването на „новите стандарти изискваше самооценяване на 

нашата учителска практика и това подобри обективността на 

крайните резултати“. Беше  споделено също за намаление на 

поведенческите проблеми при учениците и подобрени взаимоотношения 

между всички членове на училищната общност.  

„Преди няколко години училището самооцени дисциплинарните си 

процедури и правилата за поведение в училище и след това броят на 

поведенческите проблеми и инциденти много намаля. 

Подобрение на резултатите от процесите на преподаване и учене, 

както и подобряване на взаимоотношенията с други заинтересовани 

страни.“

 

Споделени варианти за събирани данни за усъвършенстване на училището са:

„Данните се събират от резултатите от оценяването на учениците, 

информация от настойниците на учениците, работни срещи на 

училищния екип, срещи на класните ръководители, оценъчни сесии, PCC, 

от управленския екип, училищният съвет, индивидуални интервюта с 

родители и др. Данни се събират и чрез анонимни въпросници, анкети 

(попълвани от всички членове на училищната общност), срещи, изпращане 

на съобщения, директно наблюдение и др.“

„Чрез наблюдение, анализ, проучване и документиране, учебни резултати, 

изследване на социоикономическия контекст и др.“  

Програмата CPDEX има значителен принос за осигуряването на „насоки за 

самооценяването на учителската практика“. Съществуват и вътрешни 

правила.
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„Вътрешни правила/насоки са осигурени от ръководния екип на 

училището. Но не са осигурени външни насоки или обучение от 

образователната администрация в региона, няма наръчник за 

самооценяване.“

 

Някои от интервюираните бяха на мнение, че „ние нямаме формални насоки; 

понякога педагогическият съветник помага“. Наистина, освен ако училището не е в  

програмата CPDEX.

„Програмата CPDEX предостави насоки, но за останалите училища 

насоки не бяха осигурени.“

  

 Отговорите варират в зависимост от наличието на писмен план за 

развитие/усъвършенстване на училището. Някои училища планират мерки за 

подобрение или в конкретен план или като част от друг документ:

„Да, може да се счита, че планът за развитие/усъвършенстване е 

включен в Годишния план на училището, дори  и да не е наречен план за 

усъвършенстване. Годишният доклад и Годишният план на училището са 

допълващи процеса на самооценяване на училището.“

 

От друга страна, някои участници бяха на мнение, че такъв план не 

съществува. 

„Няма такъв план в нашето училище като конкретен и 

институционализиран план за развитие/усъвършенстване на 

училището.“ 

ЧАСТ 4. КАПАЦИТЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ ДА УЧАСТВАТ 

В САМООЦЕНЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 
Основните трудности за почти всички училища е липсата на 

конкретно обучение и липсата на време  за провеждане на 

самооценяване. Две училища също отбелязват нестабилността на 

преподавателския състав като задържащ фактор.  
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„Голям процент от учителите (около 50%) не остават в училището 

повече от една учебна година.“

От друга страна набирането на данни и липсата на ангажираност у 

учителите също се възприемат като трудности в две от училищата. 

Също определянето на критерии, процедури и целта на оценяването 

изглеждат решаващи за гладкото провеждане на самооценяването на училището. 

„Най-трудният аспект е определянето на прецизни качествени и 

количествени индикатори и да се намери най-правилния процес на 

събиране на данни. От друга страна не трябва да забравяме, че 

самооценяването на училището трябва да има влияние/ефект върху 

подобрението на ученето.“

Накрая, поред ръководителите и учителите, обучението, което трябва 

да се осигури, за да се оптимизира напълно процеса на самооценяване трябва 

да се фокусира върху: оценъчни инструменти, дефиниране на индикатори, ясен 

процес на събиране на данни, как да се изработи план за развитие/

усъвършенстване и накрая, но не по значение, какво трябва да се оценява и с каква 

цел. 

ЧАСТ 5. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Някои учители се страхуват от резултатите от самооценяването и очакват 

фрустрация.  

„Учителите могат да се почувстват застрашени от самооценяването; 

те могат да се чувстват зле и може да предизвика напрежение между 

учителите.“ 

В две училища също се страхуват от конфликти между учителите. 

Допълнителното натоварване също се споменава като възможно нежелано 

последствие от самооценяването. 

За да бъде самооценяването полезен инструмент за усъвършенстване на 

училището е важно то да бъде подкрепено и с него да се ангажират и външни 
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заинтересовани страни. За повечето училища от извадката, членовете на 

училищната общност, особено родителите, трябва да участват.  

„Смятаме, че училищната общност винаги е мотивирана да участва. 

Всъщност, във всички планове за развитие на училището, които сме  

разработили, тя участва.  Разбира се, важно е тя да взима участие, за да 

се постигне подобрение.“

 

Относно осигуряването на подкрепа от външни заинтересовани страни, 

училищните инспектори, образователната администрация в региона и местните 

власти  се споменават от повечето училища като необходими партньори в 

процеса на самооценяване и усъвършенстване на училището. По-конкретно, 

относно участието на училищните инспектори  в процеса на усъвършенстван е на 

училището интервюираните основно отбелязват, че инспекторите понастоящем 

са ангажирани или подкрепят подобрението на училищата по един или друг начин, 

мака това да се възприема като нова инспекционна практика.  

ЧАСТ 6. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО  
Училищата са провели самооценяване в различна степен и обхват, в 

зависимост от не само от нормативната база, но и на базата на опита и практиката 

в училищата. Все пак, повечето училища възприемат самооценяването като 

ползотворна   стратегия за подобряване на практиката на преподаване.  

Най-общо, повечето от дадените отговори  се споделят от училищата, но 

други са конкретни примери от модерни методики като проектно базираното 

обучение. 

Ползите от самооценяването на училището са свързани с подобряването 

на „инструментите за оценяване на учениците“, „по-спокойна атмосфера в 

класната стая“, „по-добро планиране на уроците, промени в методиката на 

преподаване, адаптиране на учебното съдържание към нуждите на учениците“.

Дали самооценяването е повлияло върху начина, по който учителите 

рефлексират върху практиката си на преподаване зависи в голяма степен от това 

дали училището има опит в самооценяването. В едно от училищата влиянието на 
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самооценяването не може да се определи, тъй като все още не е провеждано или 

е провеждано много отдавна и резултатите не могат да се оценят. За останалите 

училища отговорите са основно положителни. В най-общ план самооценяването е 

повлияло начина, по който се осмисля учителската практика. В две от училищата 

„осигуряването на данни“ и „прилагането на конкретни стратегии и инструменти“ 

се отбелязват като нови елементи на саморефлексията на учителите. 

Също така, в някои от училищата се наблюдават подобрения в учителската 

практика след въвеждането на самооценяване:

„Самооценяването подобрява обратната връзка към учениците […] 

виждаме еволюция на учителския персонал, особено екипната работа по 

отношение на проектно базираното обучение.“

Отговорите на интервюираните от три от училищата от извадката 

представят позитивно възприемане на самооценяването като инструмент за 

усъвършенстване на училището. Конкретните  примери са свързани с 

„подобряване на стратегии и умения“, „вслушване в учениците“ и „училищната 

организация“. 

ЧАСТ 7. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

Самооценяването на училището се възприема като полезен инструмент за 

усъвършенстване на управлението на училището в училищата от извадката. Макар 

едно от училищата да отбелязва, че има много малък опит или въобще липса на 

опит от самооценяване като цялостен процес, и ръководителите и учителите са 

много оптимистично настроени относно ползите и подобренията, които 

самооценяването може да донесе, ако се проведе. Основните ползи, които се 

отбелязват от фокус групите се отнасят до  следните области:

Мисия и визия на училището  

Училищата от извадката считат самооценяването за полезно за 

постигането на споделено разбиране за приоритетите и целите на училището. За 

учителите в училище 4 подобрението е видно във взаимоотношенията между 
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ръководния екип и учителите и също е спомогнало двете групи да имат споделено 

разбиране за мисията на училището.  

Промяна в управленския стил

Промените в управленския стил се отнасят до сътрудничеството, 

взаимодействието и споделянето на отговорности. Примери за това как 

самооценяването допринася за по-включващ модел е 

„управлението като споделено лидерство, търсещо участието на 

учителите във вземането на решения“

 

Очевидно сътрудничеството е ключов фактор за тази промяна на 

управленския стил. Някои училища са единни във виждането си относно важността 

на споделянето и работата заедно, да се вслушваме в мнението и опита на другите. 

Някои учители считат, че процесът на самооценяване им е дал възможност да се 

чуят взаимно и да споделят мнението си: 

„Те (училищният ръководен екип) те кара да се чувстваш част от екип, 

те окуражават участието и  ние (учителите) сме ангажирани.“                                                                                                        

„Те  (училищният ръководен екип) са по-склонни да чуят мнението ни.“

  

Възможност за саморефлексия и споделяне на мнение 
Самооценяването дава възможност за рефлексия върху училищните 

практики и и се възприема като ползотворно за управлението в някои училища:  

„училищната организация се адаптира към това, от което училището 

има нужда, по отношение на училищно разписание, срещи, координация“ 

„управлението като споделено лидерство, търсещо участието на 

учителите във вземането на всички решения“.

Като структурирана рамка самооценяването осигурява на училищата обратна 

връзка и данни. Училищата ценят важността на средствата, които ги осигуряват с 

инструменти  и стратегии, за да развият усъвършенстването на училището. В две 

от училищата набирането на данни в процеса на самооценяване се възприема като 

много полезно . 

Попитани дали самооценяването е повлияло начина, по който 

ръководителите осмислят практика  си като лидери, повечето интервюирани се 

съгласяват с това.  Но отговорите варират в различните училища.  
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„Особено по отношение на участието на родителите. Откакто се въведе 

самооценяването приемът на ученици се подобри.“ 

„Конкретни самооценъчни инструменти се прилагат, за да се събират 

данни.“ 

„По този начин учителите знаят какво правят както трябва и какво не“. 
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