
                                                                 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРИРАНЕТО НА 

СТРАТЕГИИ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

УЧИЛИЩА – СЛУЧАЯТ НА ИРЛАНДИЯ

Резюме

Този доклад, като част от Еразъм+ проект „Супервизиране на 

училищата в 21ви век – дигитални инструменти и планове за 

развитие“ (Supervising Schools in the 21st Century: Digital Tools and Improvement 

Plans - SS21DTIP) предлага преглед на изследвания на шест случая относно 

практиките по самооценяване на училищата в шест ирландски училища. 

Основната цел на това проучване е да се изследва степента, в която 

глобалната рамка на самооценяването на училищата се е превърнала в 

съществена част от ежедневната дейност на училищата и на тяхното 

функциониране. В този контекст са проучени няколко аспекта, които имат 

отношение към формирането на култура на самооценяване (разбиране за 

самооценяването на училището и подобряването му; самооценката на 

училището като цялостен подход към училищното усъвършенстване; 

капацитет на педагогическите специалисти да се включат в 

самооценяването на училището; самооценяването на училището като 

инструмент за подобряване на училището; самооценяване на училището 

като инструмент за подобряване на преподавателската дейност; 

самооценяване на училището като инструмент за подобряване на 

дейността по управление и лидерство). Резултатите сочат, че от една 

страна, макар разбиранията на учителите за самооценяването са в унисон 

с правителствените инициативи, както във всички страни, появяват се 

някои въпроси и проблеми. Те не са толкова свързани с комплексния 

характер на самооценяването или с това че то е колаборативен процес за 

училищно подобрение, а по-скоро с това, че развитието на концепции за 
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самооценяване на би следвало да се отклонява от основната цел на този 

процес, а именно – подобряване на преподаването и ученето и от 

основната цел на самите учители, която е да се фокусират към осигуряване 

на качествен образователен опит за всички ученици. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Оценяване, усъвършенстване, инспектиране, вземане на решения основани на 

данни, управление

ВЪВЕДЕНИЕ
Този доклад, като част от Еразъм+ проект „Супервизиране на училищата в 

21ви век – дигитални инструменти и планове за развитие“ (Supervising Schools in 

the 21st Century: Digital Tools and Improvement Plans - SS21DTIP) предлага анализ на 

проучване на случай относно практиките по самооценяване на училищата в шест 

ирландски училища. Основната цел на изследването е да се проучат мненията на 

учители и директори за предизвикателствата и възможностите за подкрепа за 

интегриране на стратегии за самооценяване и усъвършенстване в ирландските 

училища. Прегледът на научната литература по проблема очерта няколко основни 

теми/аспекти, свързани с формирането на култура на самооценяване, които са 

проучени тук (разбиране за самооценяване и усъвършенстване на училището; 

самооценяването на  училището като цялостен подход за усъвършенстване на 

училището; капацитет на учителите да участват в самооценяването на 

училището; самооценяването като инструмент за усъвършенстване на училището; 

самооценяването като инструмент за усъвършенстване на преподаването; 

самооценяването като инструмент за Усъвършенстване на управлението на 

училището). Докладът започва с представяне на профилите на 6-те училища и в 

продължение прави обобщаващ анализ на шестте теми, описани по-горе. В края са 

набелязани някои заключения и допълнителни въпроси за бъдещи проучвания. 

ПРОФИЛ НА ШЕСТТЕ УЧИЛИЩА
Таблица 1 показва основните характеристики на всяко от училищата, които 

са участвали в проучването.  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Вид 
училищ

е

Състав Демог
рафия

Брой 
учениц

и

Брой учители Интервюта

Учил
и щ е 
1 

Основно
,  

смесено 
по пол

Християнско 
по състав, 

под 
ръководствот

о на 
католическат
а църква в 
местния 
диоцез 

Селски 
район 

210 - Девет основни 
учители 

- Двама асистент-
учители 

- Един учител-
методик 

- Двама 
асистенти за 
деца със 
специални 
потребности 

- Един секретар 
- Един възпитател

- Дирек
тор 

- Седем 
учите
ли

Учил
и щ е 
2

Основно
,  

смесено 
по пол

Християнск
о по 

състав, 
приема 
деца от 
Църквата 

на 
ирландскат
а общност 

Градск
и 

район

235 - 13 основни 
учители 

- Петима асистент 
учители 

- Двама 
асистенти за 
деца със 
специални 
потребности 

- Един секретар 
- Един възпитател

- дирек
тор 

- 5 
учите
ли

Учил
и щ е 
3

Основно
,  

смесено 
по пол

Християнско 
по състав, 

под 
ръководствот

о на 
католическат
а църква в 
местния 
диоцез 

Селски 
район

220 - 5 основни 
учители

- дирек
тор 

- замес
тник-
дирек
тор 

- 5 
учите
ля

Учил
и щ е 
4

Прогим
на-

зиално 
и 

средно, 
мъжко 

Християнско 
по състав, 

под 
ръководствот

о на 
католическат
а църква в 
местния 
диоцез 

Град
ски 
райо
н

1 000 − 47 основни 
учители 

− 9 лица 
поддържащ 
персонал

- дирек
тор 

- замес
тник-
дирек
тор  

- 4 
учите
ля
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Учил
и щ е 
5

Прогим
на-

зиално 
и 

средно, 
смесено 
по пол

Християнско 
по състав, 

под 
ръководствот

о на 
католическат
а църква в 
местния 
диоцез 

Селс
ки 

райо
н

188.
мо
ми-
чет
а 

189.
мо
м-
чет
а

− 28 основни 
учители 

− 9 лица помощен 
персонал

- дирек
тор 

- замес
тник 
дирек
тор 

- 6 
учите
ля

Учил
и щ е 
6

Прогим
на- 

зиално, 
смесено 
по пол 

Ръководи 
се от 

местния 
Съвет по 

образовани
е и 

обучение 

Селс
ки 

райо
н

220 
моми
чета 
120 
момч
ета

− 24 основни 
учители 

− 6 лица помощен 
персонал

− дир
екто
р 

− зам
естн
ик-
дир
екто
р 

− 3 
учит
еля
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Р А З Б И Р А Н Е З А С А М О О Ц Е Н Я В А Н Е И 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО
Във всички училища, разбирането на участниците за усъвършенстването на 

училището и за неговата цел в най-значителна част е свързано с общия процес 

по подобряване на преподаването и ученето. Според един учител, 

„Това е процес на проследяване на прогреса на училището в широк набор от 

учебни области и политики, включително приноса на служителите“. Друг учител 

също така споделя, че тяхното разбиране за усъвършенстването на училището и за 

неговата цел е да подсили/подобри всички аспекти на преподаването и, най-вече, 

да подкрепи бъдещото развитие на ученето на децата. 

Процесът на училищно усъвършенстване за всички училища също така 

включва съвместната работа на училищната общност с цел подобряване на нещата 

за учениците. Други процеси по училищно усъвършенстване, които се появиха в 

хода на проучването, са използването на критерии за бенчмаркинг/

сравнение с оглед развитие на механизми за усъвършенстване. Както един от 

учителите споделя, „Това е свързано с оценяване дали училището към момента 

има визия за осъществяване на подобрения“. Според друг учител , 

усъвършенстването е свързано с ранжирането на училището спрямо обективни 

критерии с оглед стартирането на процес по планиране на подобрения. 

РА З БИ РАН Е З А САМООЦЕНЯВАН ЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО И ЗА НЕГОВАТА ЦЕЛ

В почти всички училища, разбирането на учителите за самооценяването и 

неговата цел е като цяло в унисон с мнението на инспектората в Ирландия, т.е. 

самооценяването на училището се разглежда като колаборативен, 

рефлективен процес, базиран на реални данни, чийто фокус е върху 

подобряването на преподаването и ученето. Според един от директорите 

„Самооценяването на училището е колаборативен и рефлективен процес, 

насочен към преподаването и ученето в училище“. Друг директор също така 
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отбелязва, че самооценяването на училището е „цикличен 6-стъпков процес, 

фокусиран върху подобряване ефективността на училището“. 

По отношение на общото разбиране за самооценяването 

участниците във всички изследвани училища споделят мнението, че такова общо 

разбиране е налице. В три от училищата учителите казват „Да, бихме искали да 

мислим, че това наистина е така“, „Всички ние знаем какво е то“. В допълнение, 

що се отнася до участието в самооценяването на училището, всички участници в 

проучването с изключение на тези от новосъздадено училище (училище 5) имат 

една и съща гледна точка, а именно – че те са участвали в някаква степен 

в самооценяването на техните училища. 

„Да, ние текущо се ангажираме с този процес и това е реалност от 2009 

година, с една пауза в резултат на мораториум, въпреки че ние 

продължихме да работим по посока подобренията, макар и не 

задължително чрез процес по самооценяване.“ 

По отношение влиянието на самооценяването на училището 

тогава, когато то е въведено, участниците посочват области като 

повишена рефлексия върху качеството на преподаване и учене, 

както и по-широк фокус върху цялото училище и подобрено 

сътрудничество между служителите. 

„То ни дава доста голяма възможност да рефлектираме върху нашето 

преподаване и върху ученето на учениците и да работим заедно с 

училището и със семейството (където е подходящо) в полза на децата и 

на тяхното учене.“ 

„То позволява формирането на един по-широк фокус към училището като 

цяло, което води до подобрение в преподаването и ученето.“

„То ще ни подпомогне да обединим групите от учители в училището.“ 

Не на последно място, голяма част от интервюираните лица споделят 

гледната точка, че самооценяването на училището е и трябва да остане 
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задължителен процес за училищното усъвършенстване. Както един от 

участниците посочва „То е полезна стратегия и трябва да бъде задължително“, 

а друг казва: „Не вярвам, че ако не е задължително, учителите пълноценно ще 

се включат в такъв процес“. 

САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
Повечето участници в изследването споделят гледната точка, че „Има 

цялостен училищен подход към усъвършенстването“. Въпреки това беше 

отбелязано и че „Има цялостен училищен подход, но ние също така 

допринасяме за нашите специфични области на дейност“. В 

допълнение, един учител  споделя, че „В определени моменти само 

отделни учители се включват в области, които са със специфичен 

фокус“. 

Лица, отговорни за планирането и развитието на училищното 

усъвършенстване 

За всички училища в изследването „отговорен е директорът“. Въпреки 

това, ръководители от средните нива също инициират процеса, поне според някои 

респонденти. 

„Като цяло, директорът е отговорен, но и други участници, отговарящи за 

отделни предмети, също поемат инициативата в своите области. 

Например, нашият отговорник за заместник-директорите поде действия в 

сферата на грамотността и подобренията там дойдоха като резултат от 

оценяване и действия, инициирани от нея.“

„Имаме екип по самооценяване на училището, съставен от педагогически 

специалисти и ръководен персонал.“ 

Участници в планирането на подобрения, развитието и 

оценяването 

Почти всички членове на училищната общност, но основно училищният 

директор, учителите и ръководния борд на училището са включени в 
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планирането на подобренията, в развитието и оценяването. Както отбелязва един 

от респондентите: „Всички служители участват в самооценяването, макар че то се 

ръководи от екипа по самооценяване“. Други членове на училищната общност 

като учители и ученици също се включват, макар и в по-малка степен, 

отколкото директора и учителите. 

Предходен полезен опит в самооценяването и усъвършенстването 

на училището от други практики в училище 

Участниците описват редица полезни практики като подобренията в 

грамотността.

„Методи, съобразени с учебното съдържание, стари методи за 

преподаване на правопис, таблици и писане на ръка се виждат отново в 

положителна светлина в контекста на необходимото подобрение в 

грамотността, имайки предвид тяхното неглижиране в последните 

няколко години.“ 

Друг полезен опит , свързан със създаването на култура на 

професионално сътрудничество и взаимодействие и ползата от 

самооценяването като средство за подготовка на училището за 

инспектиране. 

Принос на самооценяването за усъвършенстването на училището 

Реалният и потенциалният принос на самооценяването към 

усъвършенстването на училището се счита за значителен, като респондентите 

споделят мнението, че самооценяването: „Дава на учителите шанс да 

осмислят своята практика и да потърсят начин как могат да правят нещата по-

различно“, „позволява на персонала да се фокусират върху един конкретен аспект 

от ученето, който осигурява общо подобрение и разбиране в училищната 

общност. 

Използване на данни за усъвършенстване на училището 

В процеса по самооценяване на училището се използват разнообразни 

данни, например: „Стандартизирани тестове, тестове, създадени от учителите, 
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диагностични тестове и наблюдения от учителите и персонала, проучване сред 

всички заинтересовани лица, разработки на учениците и др.“. Често се използват и 

проучвания сред родителите и учениците относно конкретен аспект на 

качеството на образование. 

Насоки за усъвършенстване на училището чрез планиране и 

развитие

Почти всички училища използват разработените от инспектората насоки и 

рамка за самооценяване, известна като „Да погледнем нашите училища 2016 – 

Рамка за качество при самооценяване на училището“. Насоки за самооценяване 

също така се осигуряват чрез интернет сайта на инспектората (http://schoolself-eva-

luation.ie/), както и чрез подкрепа, предоставяна от Организацията за подкрепа на 

училищата към Управлението по образование, позната като Услуги за 

професионално развитие на учителите. 

Писмен план за усъвършенстване на училището

С изключение на едно училище (№ 5), всички училища, които участват в 

проучването имат писмен план за усъвършенстване на училището. 

„Да, имаме кратък документ, очертаващ нашите приоритети и стратегии за 

осъществяване на подобрения“. 

„Да, той се съдържа в основната база с документи и е споделен с всички 

служители, които могат да допринесат за неговото прилагане.“

„Все още не, тъй като сме ново училище и работим от 2 години.“ 

Ключови области за усъвършенстване на училището

В почти всички училища, основните области за подобрения се свързани с 

езиковата и математическата грамотност, посещаемостта на 

училище, развитие на усет за околната среда и утвърждаване на 

здравословен начин на живот. 

„В нашето училище сме се фокусирали върху грамотността, устния 

Ирландски език и дигиталното учене.“
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„Ние ще разработим цялостен училищен подход за формиране на 

съзнание за позитивно развитие и фокус върху благополучието на 

учениците и персонала.“ 

КАПАЦИТЕТ НА УЧИТЕЛИТЕ ДА УЧАСТВАТ В 

САМООЦЕНЯВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

Осигурено ли ви е обучение за прилагане на самооценяването и за 

усъвършенстване на училището, като например поставяне на цели, 

анализ на данни, разработване на план за самооценяване и др.?

Въпреки че всички респонденти са участвали в някакво обучение за 

самооценяването на училището те също така отчитат, че повече подобни 

обучения са необходими, особено сега, когато те са наясно с цялостната 

концепция за самооценяването. Както споделя един от директорите: „Участвах в 

обучение по въпроса, но бих се радвал на повече подобни обучения“. 

 

Кои аспекти от самооценяването учителите намират за трудни по 

отношение на неговото прилагане (време, обучение, анализ на 

данни, поставяне на цели, др.)? Как може да се подобри това?

Времето, отделяно за самооценяване на училището е проблем за всички 

участници. Според един директор, „Ако учителите не са на 100% убедени, че това 

е смислена дейност, от която преподаването и ученето ще се подобрят, ще има 

съпротива и самооценяването ще се превърне в особено трудоемко 

предизвикателство“. Друг учител споделя, че: „Въпросът не е в това, че учителите 

не разбират самооценяването, поставянето на цели и др. Проблемът е в това, че 

някои учители всъщност все още не виждат ползата да го правят“. 

Други проблеми, свързани с капацитета, се отнасят до трудността при 

поставянето на цели и намирането на общо време за участие в самооценяването. 

Както казва един учител: „Ако самооценяването е съвместен, продължителен 

процес и средностатистическият учител е с пълна работна ангажираност, то тогава 

е почти невъзможно пълноценното участие в самооценяването“. 

Project Number: 2018-1-ES01-KA201-049937                                                                    10



                                                                 

На последно място, липсата на обучения за учителите как да вземат 

решения, базирани на реални данни, също е проблем сред учителите. Един 

респондент споделя, че: „Ние всички разбираме какво е това и всички ние 

познаваме речника на шестстъпковия процес (на усъвършенстване чрез 

самооценяване). Въпросът е как да поставяме смислени цели и как да 

разработваме план за подобрение и постигане на целите“. 

Какво обучение е нужно на вашето училище, за да може то да 

приложи и да оптимизира самооценяването и усъвършенстването? 

Как да поставяме SMART цели [специфични, измерими, постижими, 

релевантни и ограничени във времето] в област, която е на ниско ниво сред почти 

всички участници. „Това е частта, с която се затрудняваме и едва на половината на 

цикъла всъщност осъзнаваме, че е трябвало да отделим повече време на 

поставянето на цели и на разработването на план за тяхното постигане.“

Нежелани последици от самооценяването на училището

Там, където самооценяването вече е част от дейността на училището 

по усъвършенстване, респондентите също така споделят, че този процес за 

много учители всъщност е свързан с допълнително работно натоварване и, на 

определени, моменти, не се свързва директно с опитите за подобряване на даден 

аспект от преподаването и ученето, а се вижда като „бюрократичен процес“. Това 

неизбежно се отразява негативно на желанието на училищната общност да се 

ангажира със самооценяването. 

Желание на училищната общност да се ангажира със 

самооценяване на училището 

Всички участници в проучването споделят мнението, че не само 

ръководния екип и учителите трябва да бъдат включени в самооценяването на 

училището. С някои ограничения, други участници като родителите и учениците 

също трябва да бъдат част от процеса. Според един респондент, „Особено важно 

е да се включват родителите и учениците, но по начин, който не е заплашителен за 

учителите“. В същото време един учител споделя, че „не всички родители искат да 
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участват по разнообразни причини като заетост или негативен опит, който имат 

като ученици в миналото“. Според друг учител, „съществува идеята, че всички 

ученици искат да са част от движението за чуваемост на техния глас. Някои 

наистина имат такова желание, но други ученици просто искат да идват до 

училището, да учат и да играят“. 

Не на последно място, по отношение на субекти, външни за училището, 

почти всички училища считат, че инспекторатът би следвало да участва по някакъв 

начин чрез напътстване на училищата в процеса на тяхното самооценяване. 

Според един от участниците в проучването „Разбира се, ние знаем, че те нямат 

много време и че тяхната работа е първо да инспектират, но ако имаме инспектор, 

който да съветва училището при самооценяването, то ще бъде много по-полезно, 

отколкото когато ни съветва някой от организациите за подкрепа на училищата“. 

Друг участник споделя, че „Ние не искаме те да ни обучават или да разработват 

нашия план, но определено имаме нужда да ни съветват и да ни казват какво би 

работило добре за нашето училище“. 

САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО 
Предложени са много примери как самооценяването може да бъде 

използвано за подобряване на преподаването и на дейността на учителите. 

Например „подобряване в областта на оценяването за учене“, „осигуряване на 

унисон на нашето разбиране за качество на преподаване с това, което 

инспекторите разбират“, „подобрение в грамотността – езикова и математическа“, 

„подобрение на диференциацията в обучението, тъй като нашите класове са с 

ученици с различни способности“. 

САМООЦЕНЯВАНЕТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 
Самооценяването на училището се счита за полезен инструмент за 

подобряване на лидерството и мениджмънта. Например, един директор 
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споделя, че самооценяването позволява на училището да създаде общо разбиране 

за „приоритетите на училището и за това как те могат да бъдат подобрени“. Тази 

перспектива е в унисон с друг директор, според когото „То позволява да се 

създаде ясна визия сред ръководния екип на училището“. 

Преходът към по-широк модел на участие на училищно 

лидерство също се описва като резултат от самооценяването. Един от 

директорите казва, че „то дава възможности за споделено лидерство и окуражава 

младите учители да се включват в този процес“. По отношение на споделеното 

лидерство, почти всички училища споделят гледната точка, че процесът по 

самооценяване подобрява/подсилва чувството за отговорност и сътрудничество и 

изисква отговор на цялото училище като резултат от самооценката. Това 

неизбежно създава повече възможности за сътрудничество сред 

персонала. Според един директор, „самооценяването даде възможност на 

всички служители да работят заедно. Даде глас на всички. Всички работят заедно 

за децата и училището“. В допълнение, това също така дава възможност за 

подобрена рефлексия от директорите върху тяхната собствена дейност като 

училищни лидери. Един от тях споделя: „Мисля, че самооценяването окуражава 

рефлексията“. Учителите също считат, че самооценяването е предизвикало 

учителите да обърнат по-пълноценно поглед към своята дейност. Според един 

учител, „Учителите бяха принудени да мислят за това, което правят“. 

Не на последно място, един учител също така споделя, че „Учителите с нови 

идеи вече имат платформа, в която да споделят своите мисли“, което според 

някои директори, се е отразило в това средното ниво на мениджмънт в училището 

да поемат повече отговорности за училищните приоритети, отколкото биха имали 

в отсъствието на самооценяване. Следващите коментари илюстрират именно тази 

гледна точка: 

„Да, мисля, че средния ръководен екип са по-овластени и са по-уверени да 

поемат инициативата. Лидерството е по-добре разпределено.“

„, Да, то се отрази в повишени нива на споделено лидерство в 

организацията.“
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