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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИИ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

УЧИЛИЩА –  СЛУЧАЯТ НА ГЪРЦИЯ

ЧАСТ 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИЩАТА ОТ 

ИЗВАДКАТА

Училище 1 има силна проевропейска ориентация и участва в много научни 

и образователни инициативи на ЕС, включително посещения на училища в други 

Училище 
№

Тип 
училище

Демографски 
характеристики

Прие
м

Брой 
учители

1 Държавно 
средно

Селски район 87 13

2 Държавно 
основно

Полуградски  
район

166 19

3 Държавно 
основно

Селски район 138 17

4 Държавно 
основно

Полуградски  
район

168 17

5 Държавно 
средно

Град 320 60

6 Държавно 
средно

П о л у г р а д с к и 
район

188 23

Таблица 1. Характеристики на училищата
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страни.  Новата, модерна сграда на училището, е завършена през 2006 г. с 

достатъчен брой класни стаи и  кабинети по ИКТ,  изкуства, физика и химия, 

библиотека, актова зала и учителски стаи, което значително  е допринесло за 

подобряване на учебните постиженията.  

Училище 2 е основано през 1924 г. за деца на гръцки бежанци от 

крайбрежния град Артаки в северозападна Турция. През първото десетилетие от 

съществуването си училището функционира в дървени постройки, а сегашната 

сграда е построена през 1932. През ВСВ сградата се е ползвала от германците. По-

късно в сградата се помещава начално училище, а църквата я използва и за 

благотворителна трапезария. От средата на 40-те години на 20-ти век сградата е 

модернизирана многократно, благодарение на даренията от гръцки емигранти в 

САЩ. Учениците от училището често участват в културни или краткосрочни 

визити, за да се запознаят по-подробно с гръцката история.  Благодарение на 

дългогодишната си история съветът на учителите е предприемал множество 

инициативи в сътрудничество местните културни клубове и асоциации, с цел 

реализиране на училищни проекти с акцент върху местната история, бежанското 

минало на местното население и тяхната толерантност. 

Училище 3 е основано през 1855 г. и неговата мисия е да насърчава 

доброволчеството и социалната интеграция на учениците с по-нисък социално-

икономически статус.  Училището има 118 местни ученици и 20 деца от Сирия, 

чиито семейства живеят в района. Сградният фонд е достатъчен, с класни стаи, 

лаборатории по ИКТ,  библиотека, вътрешен физкултурен салон, спортна 

площадка, офиси на учителите, зала за официални събития и столова.

Училище 4 има ученици от семейства от средната класа и малък процент 

ученици от семейства от Индия и Пакистан с нисък доход. Мисията на училището 

е да съхрани местната култура – история, носии и традиции на местното 

население, които са наследници на гръцки бежанци от Мала Азия и Турция (1920-

1960). Поради историята на семействата си, учениците са сензитивни по 

проблемите, свързани с бежанци и мигранти и са много активни в дейности, 

промотиращи толерантност, солидарност и доброволчество. Приз 2008 г. е 
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създаден Музей на спомените на училището, който постоянно се обогатява с нови 

експонати. 

Училище 5 приема талантливи деца в сферата на изкуството, които полагат 

приемни изпити по музика и пеене. Училището често е домакин на културни 

мероприятия, организирани в района. Сградният фонд включва класни стаи, 

лаборатории по ИКТ,  кабинети по изкуства, физика и химия, актова зала, учителска 

стая и др. 

Училище 6 приема ученици от града и съседните села. Сградният фонд е 

много добър и училището има много добър имидж  по отношение на учебните 

постижения на учениците. Има най-различни видове лаборатории, вътрешен  

физкултурен салон, спортна площадка. Учениците често участват в социални и 

културни мероприятия на местната общност.  Училището е едно от малкото с 

положително отношение към самооценяването на училището и има успешно 

участие в пилотни програми за самооценяване. 

ЧАСТ 2. РАЗБИРАНЕ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕТО И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

По отношение на Код 1, първо усъвършенстването на училището се 

свързва с управлението на човешките ресурси. По-конкретно, усъвършенстването 

на училището зависи от добрите взаимоотношения и сътрудничеството между 

директора и учителите и между самите учители, от възможностите за 

продължаващо обучение , осигурявани от държавата , също и от 

самоусъвършенстването и професионалното развитие на самите учители.  

Взаимното доверие между учители многостранното развитие без дискриминация. 

Също така, самооценяването на училището е свързано с общото ниво на 

материално-техническата база и оборудване, обновяването на учебния план, 

учебниците и другите учебни пособия,  въвеждането на нови технологии в 

учебния процес, участието в извънкласни дейности, с финансирането и с начина, 

по който училището отговаря на новите социални, икономически и политически 
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предизвикателства  (като семейства с един родител, икономическата криза, 

мултикултурните общества, бежанската криза и др.), които оказват влияние върху 

училищната общност. Подкрепата от специалисти  (напр. социални работници), 

гъвкавостта при използването на учебни материали и свободата при планирането 

на дейността на училището са се необходими за ефективно самооценяване на 

училището, което ще доведе и до подобрено качество на работата на училището.   

Освен това, учителите дефинират самооценяването на училището като 

продължително усилие, основано сътрудничество, солидарност между основните 

заинтересовани страни  (педагогически специалисти, родители, ученици), като 

процес на идентифициране на проблемите и областите, които си нуждаят от 

подобрение, като процес на определяне на цели и последващ мониторинг и 

оценяване на резултатите. Самооценяването в крайна сметка ще доведе до 

идентифициране на силните и слаби страни в дейността на училището за целите 

на усъвършенстването на училището и учениците като основен бенефициент. 

Обаче има и единични мнения за това, че „това е много шум за нищо“ или  че 

„самооценяването не е нищо друго освен мит, използван от системата, за да ни 

хване в капан“ или че „това е само въпрос на отговорност към обществото, към 

училищните фактори и заинтересованите страни“.  

Относно общото разбиране за самооценяването на училището се 

отбелязва, че има обща идея за планирането  на учебната година, което се случва 

на срещите на педагогическия съвет и директора в началото/средата/края на 

годината във всяко училище. Задълженията на учителите общите лицеи (средните 

училища) ги подтикват да си сътрудничат, докато в прогимназията взаимовръзките 

не са толкова тесни. Когато учителите трябва да работят едновременно в  3-4 

училища, това повлиява негативно планирането и самооценяването. Представата 

за самооценяването е неясна поради частичното му и недовършено прилагане 

преди 4 години в училищата. 

В допълнение, мнозинството учители са участвали в процес на 

самооценяване или в пилотна фаза на апробация (през учебната 2012/2013 г.) или 

в регулярното самооценяване  (през учебната 2014/2015 г.), което беше 

институционализирано и недовършено, тъй като релевантната разпоредба беше 
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отменена в средата на учебната година от новоизбраното правителство  (2015 г). 

Това беше съпроводено със стрес и колебание и липса на реални ползи, вероятно 

тъй като самооценяването беше задължително и внезапно въведено.

Учителите считат, че влиянието на самооценяването на училището ще бъде 

негативно, тъй като новата нормативна рамка е неясна, повърхностна и  не се 

възприема добре от педагогическата общност. Като отбелязват учителите „Това е 

допълнителна работа в училище без наръчник или насоки как да се проведе 

ефективно“  или „Твърде изискващо е, много шум за нищо“ или „Няма конкретна 

полза за учителите“. Ако процедурите се  подобрят, тогава самооценяването на 

училището ще допринесе за подобряването на методите на преподаване,  

иновативни практики, промяна в нагласите на учителите по отношение на 

сътрудничеството за усъвършенстване. Според учителите в началото ще има 

съпротиви срещу самооценяването, поради липсата на култура за самооценяване в 

училищата. Обучителните курсове би трябвало да бъдат адаптирани на местните 

условия. Това ще бъде допълнителна работа за директорите, които вероятно ще 

ограничат участието на учителите в процеса на самооценяване.  Вероятно 

учителите в крайна сметка ще загърбят предубеждението си спрямо 

самооценяването поради минал негативен опит от лошо инспектиране на 

училищата. 

 Като цяло вероятността от въвеждане на самооценяването на училището 

разделя учителите в мнението им за него. Половината от учителите считат, че то 

ще бъде по желание, за да бъде „реабилитирано“ и по-късно въведено като 

задължително.  Във всички случаи то не трябва да бъде обвързано с прилагане на 

наказания или индикатори за постижения. Резултатите от самооценяването трябва 

да бъдат използвани само за определяне на мерки за подобрение. Мнозинството 

учители отбелязват, че самооценяването може да бъде справедливо и 

задължително само, ако всички учители имат едно и също ниво на продължаваща 

квалификация, оборудване, материална база и пр. Половината от интервюираните 

учители считат,  че ако самооценяването се проведе правилно, тогава то ще има 

множество ползи за училището.  
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ЧАСТ 3. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ЦЯЛОСТЕН 

ПОДХОД ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

По отношение на Код 2, няма официална политика по отношение на 

самооценяването в гръцките училища. Често обаче самооценяването се провежда 

неформално, несистемно, често индивидуално и основно субективно. Основните 

цели, определи от правителството се отнасят до учебното съдържание 

(количество и времеви обхват) както и до някои специални проекти  (като 

тематични седмици, дни на творчеството  и др.).

В гръцките държавни училища няма определен човек/длъжност, който да е 

отговорен за планирането и развитието на училищните дейности. Директорът и 

педагогическият съвет практически си поделят отговорността, съгласно нова, 

неактивна инструкция/наредба. Има липса на системна подкрепа или насоки за 

самооценяването и няма колективна култура относно планирането и оценяването 

в училище.

Училищният директор, педагогическият съвет, Центърът за консултиране и 

подкрепа (Center of Advisory Support), образователните координатори , 1

координаторите на училищни проекти, местните власти, асоциациите на 

родителите и църквата на практика участват в процеса на училищно планиране, 

усъвършенстване и оценяване.

Относно минал полезен опит, който би  подпомогнал на училищата по 

отношение на самооценяването, интервюираните  споменават незавършения 

процес на самооценяване опреди 4 години и неформалният опит от регулярните 

срещи на учителите. Позитивният ефект от този разочароващ процес на 

самооценяване, беше създаването на базова култура на сътрудничество в 

училищната общност..

Във всички случаи самооценяването може да допринесе за подобряването 

на училищата по следните начини: всички заинтересовани страни ще участват 

активно и ще споделят отговорността; ще има комуникация, диалог, проучване,  

 Еквивалент на експертите в РУО в България.1
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обмяна на опит и добри практики между педагогическите съвети и местните 

власти, както и в рамките на педагогическите съвети; определените цели ще бъдат 

мониторирани, ревизирани и оценявани; областите за подобрение ще бъдат 

идентифицирани и проблемите ще се решават по научен, по-добре организиран 

начин. В крайна сметка самооценяването на училището ще доведе до 

нарастването на човешките и икономическите ресурси. 

Данните, които събира училището ще бъдат използвани за планиране на 

подобрения и тези данни ще произтекат от наблюдение и оптимално прилагане 

на количествени  и качествени индикатори. Ще се взема предвид съществуващата 

материална база и оборудване на училището, наличните подкрепящи субекти и 

институции, социално-икономическата среда на учениците, културното 

многообразие и др. Допълнителни данни ще се получават от дигиталната база 

данни на образователното министерство, ученическите портфолиа, местните 

власти и дискусиите за напредъка на учениците и на дейността на училището като 

цяло.  

Учителите са отговорни за определянето на подходящи насоки за 

самооценяването, които могат да бъдат адаптирани за тяхната училищна реалност, 

като например годишното разпределение, указания на министерството, продукти 

от сътрудничеството и адаптивността на учителите. Относно плановете за 

усъвършенстване на училището  относно взаимовръзките с външната среда, те са 

неформални и имат за цел да подобрят взаимоотношенията между училището, 

семейството и местната общественост. Много учители отбелязват недостатъчната 

автономност на училищата.  

Училищата нямат писмен план/стратегия за развитие/усъвършенстване. Най-

близкото до планиране на училищни подобрения е планирането, което се прави в 

началото на учебната година и отразено в протокола от заседанието на 

педагогическия съвет, при което се определят задълженията и отговорностите  на 

всеки учител, заместник директор, ръководител на методическо обединение и пр. 

и проект за планиране на училищни дейности (конкретни проекти, годишнини, 

чествания и др.), които се повтарят всяка учебна година.   
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Основни области за усъвършенстване на училището се считат материалната 

база и оборудването, методите на преподаване, професионалното развитие на 

учителите, актуализирането на учебното съдържание, автономията на училището, 

подобряването на взаимоотношенията  между членовете на педагогическия съвет, 

равните възможности и постигането на щастие за учениците.

ЧАСТ 4. КАПАЦИТЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ ДА УЧАСТВАТ 

В САМООЦЕНЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 
Резултатите от проучването, свързани с код 3 показват, че на учителите не е 

било предложено никакво обучение за това как да провеждат самооценяване или 

планиране на подобрения в училището. Познанията им се основават на личния им 

опит, някои обучения и подготовката им в университета.

Относно аспектите на самооценяването на училището, които са трудни за 

учителите, мнозинството интервюирани се фокусират върху липсата на достатъчно 

време, върху това че много учители трябва да работят в 4 или повече училища 

едновременно, честите смени в персонала, лисата на релевантен опит, липсата на 

продължаващо обучение, насоки или култура на сътрудничество, нежеланието и 

дори отхвърлянето. Интервюираните предлагат създаването на работна група, 

която да обучава и подкрепя останалите членове на учителския колектив.

Обучението, което ще подпомогне пълната ангажираност на училищата със 

самооценяването и усъвършенстването и тяхното оптимизиране изисква 

съществуването на звена за подкрепа, обхващането на всички необходими етапи 

(планиране, програмиране, мониторинг, обратна връзка, ревизия, оценяване), 

култура на сътрудничество, перспективите за практическо приложение, 

въвеждането на добрите политики в плановете за развитие, организиране на 

семинари, допълнителна подкрепа за младите учители, осигуряването на модерно 

оборудване и средства, отговарящи на актуалните нужди на училищата. Някои от 

учителите се въздържаха да отговорят на този въпрос.
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ЧАСТ 5. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО  

Относно въпросите от код 4 и последствията от въвеждането на 

самооценяването в гръцките училища, негативните очаквания преобладават над 

позитивните. По-конкретно:  

Негативи: забавяне на кариерното развитие на учителите (йерархично ниво и 

заплата), силна конкуренция, липса на доверие между колегите, стрес, недоверие, 

голямо работно натоварване, „категоризиране на училищата“. Притеснения 

относно въвеждането на самооценяването като as a повърхностен, бюрократичен 

подход. Спомена се, че „с това бързане да се въведе самооценяването не можем 

да видим гората заради дърветата“.  

Позитиви: самоподобрение, по-високо качество на образованието, координиран 

училищен живот,  култура на сътрудничество, колегиалност, споделена 

отговорност, колективно определяне на задълженията, оптимално функциониране 

на училището.  

Също така има засилващо се усещане, че училищната общност не желае да 

се ангажира със самооценяване. Учителите са резервирани  към самооценяването, 

поради предишния си негативен, непълен опит. Счита се, че „публичните училища 

ще придобият нагласите на частните училища, където удовлетвореността на 

клиента е доминиращ фактор“, признавайки, че „неизвестното е стресиращо“. 

Учителите  разбират важността на самооценяването, но не искат то да бъде 

обвързано с иконометрични фактори.  Учителите очакват съвет и подкрепа от 

експертите, . Teachers request advisory support by experts, меритокрация при 

подбора на техните оценители, ясни указания и оценяване на учителите/

обучението.  Те са резервирани към участието на родителите в самооценяването 

на училището. Но считат, че пълното въвеждане на самооценяването в училище е 

въпрос на време.  

Външните заинтересовани страни, които участват във или са отговорни за 

самооценяването са основно звена към Министерството на образованието, като 

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                                     9



                                               

                       Regional Directorate of Education 


                    of Sterea Ellada


Института за образователна политика, Регионални центрове за   образователна 

подкрепа, Центрове за устойчиво развитие и др. Също родителските асоциации, 

местните власти и местните клубове/асоциации също са добре дошли, само ако 

участието им не  е директно, а под формата на съвет/подкрепа. Сътрудничеството 

между училищата в мрежа би могло да бъде добър начин за обмен на добри 

практики и политики и по този начин да ограничава самооценяването като 

вътрешен процес в рамките на по-широката училищна общност.  

Участието/подкрепата от училищния инспектор в процеса на 

усъвършенстване на училището се предвижда в нов закон, който все още не е 

влязъл в сила. Учителите казват че „участието трябва да е съществено“, но има 

сериозни съмнения доколко това може реално да се случи, поради големия брой 

отдалечени едно от друго училища, за които отговаря един инспектор.     

ЧАСТ 6. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 

Интерпретацията на данните, получени за въпросите от Код 5 показват, че  

учителите очакват множество ползи от самооценяването за тях, като: подобрено 

преподаване, морално удовлетворение, емоционална сигурност и чувство за 

постигнатост на целите, проучване на нови методи за преподаване, 

сътрудничество, споделена отговорност, солидарност, обратна връзка, 

самоусъвършенстване чрез обмен на идеи и методи, активно участие в 

идентифицирането на образователните потребности и целия процес на 

промяната. 

В допълнение, голяма част от интервюираните считат, че самооценяването 

сериозно ще повлияе на начина, по който учителите  рефлектират върху 

практиката си и ще има промени в начина на сътрудничество, в адаптирането  на 

добри практики и повишено самооценяване. Преходът няма да е лек, поради 

установените традиционни методи на преподаване и нагласите.  
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Очаква се, че ще има подобрение  в практиката на преподаване, когато 

самооценяването се въведе и когато е комбинирано с релевантно обучение. 

ЧАСТ 7. САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

По отношение на Код 6, който изследва ролята на самооценяването за 

лидерството и управлението на училището, основните  ползи от самооценяването 

включват включващи подходи, морално удовлетворение, рефлексия,  основания за 

изискване на допълнително финансиране, изграждане на добри взаимоотношения, 

чувство за постижения и ефективност, опит в кризисния мениджмънт и разширена 

училищна автономия.   

Освен това, самооценяването ще повлия е на начина, по който 

ръководителите рефлектират върху практиката си и най-вероятно те ще развият 

по-включващ модел на управление. Те също ще бъдат по-добре организирани, по-

склонни да се усъвършенстват, ще търсят иновациите и ще ограничат произвола. 

Накрая, всичко зависи от крайната цел на самооценяването и от качествата и 

характера на ръководителя. Един интервюиран цитира  откъс от древен ръкопис, в 

който се отбелязва, че директорите трябва винаги да помнят, че „те управляват 

хора, те управляват в съответствие със закона и  че няма да управляват 

вечно“  (Agathon, 450-400 Пр.Хр.) 

Finally, all interviewees expect that the introduction of SSE will improve the lea-

dership and management practice in Greek schools. For better results, SSE should in-

volve the main stakeholders (students, principal, teachers' board & parents association). 

РЕФЛЕКСИЯ ВЪРХУ САМООЦЕНЯВАНЕТО И 

ПЛАНОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ/УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

УЧИЛИЩЕТО
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В обобщение, представената система за усъвършенстване на училищата не 

разчита на самооценяването. Тя е обвързана с изборите и приоритетите на 

държавата, която взима решения за желания тип училища и граждани.  

Усъвършенстването на училищата зависи от добре планираното управление на 

персонала, икономическите стимули, обучението и подкрепата на персонал, 

създаването на култура на сътрудничество, ясни цели  и дейности и за 

изпълнението им,  прилагането на подходи за решаване на проблеми и от 

систематизирането и ограничаването на подходите за самооценяване на 

училището. 

Други проблеми, които бяха поставени по време на интервютата бяха 

необходимостта от административен персонал в училищата, модерен сграден 

фонд и оборудване, органите за подкрепа, експерти по консултиране, 

необходимостта от допълнителни обучения на учители, увеличаване на работната 

заплата и нуждата на училищната общност за период без промени в 

институционалната рамка на началното и средно образование. 

Относно подходящите органи/специалисти, които да насочват и 

подпомагат учителите за по-ефективно самооценяване, интервюираните 

споменават местните и регионални звена за подкрепа на Министерството на 

образованието (Regional Centers of Educational Support, Centers for Sustainable De-

velopment, Centers of Advisory Support), директорът, педагогическия съвет, 

местните власти и родителските асоциации.

Очакванията за бъдещето на самооценяването са позитивни, при условия 

че въвеждането му ще бъде предшествано от специално обучение за постепенна 

промяна и подобрение на релевантната училищна култура. Процесът на въвеждане 

на самооценяване в училище ще бъде труден и дълъг, но е необходим и важен. 

Ако се проведе правилно, би имал само позитивни ефекти. Единственото 

притеснение е, че ако оценяващите не бъдат селектирани на базата на техните 

качества и заслуги, самооценяването няма да бъде надеждно и училището ще бъде 

в опасност от несправедливо етикиране. 
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