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1. Контекст 

В съвременното българско общество в последните години се създаде и развиви широка 

обществена коалиция за промяна на обществените нагласи към училището и учителите и в 

подкрепа на образователните промени. Очакванията на българското обществото са за:  

 промяна във философията, в организацията и в методиката на образователния 

процес; 

 широко гражданско участие на родители и ученици в управлението на училищната 

общност и в нейното укрепване и развитие, при безусловна публичност за 

състоянието и промените в нея; 

 подобряване на качеството на образованието. 

Разбирането на образователната система за подобряване на качеството на образованието 

включва:  

1. Усвояване на ключови знания, умения и компетентности чрез въвеждане на 

адекватни съвременни държавни образователни стандарти  

2. Усъвършенстване на механизмите за управление  и самоуправление на качеството 

на резултатите на училищното образование  

3. Създаване на цялостна независима система за оценка на качеството, 

гарантираща866 неговата адекватност във времето; мониторинг на индивидуалните 

постижения на учениците  

4. Осигуряване на необходимите ресурси и материална база, включително чрез 

подобряване на системата на контрол и управление  

При управлението на качеството от съществено значение е налагането на стандарти (база 

за сравнение), на основана на които да се осъществяват анализ и оценка. Стандартизацията 

може да се приеме като инструмент за управление на качеството на образованието. С 

приемането на ЗПУО и Държавните образователни стандарти в системата на 

предучилищното и училищното образование две са областите на основни промени, 

свързани с развитието и подобряване на качеството, които се разработват и реализират: 

 Създаване на институционална автономност и организационни рамки: 

задължително 

развитие на институциите, основано на самооценка, което да позволи на училищата 

и детските градини да подобрят основните резултати от дейността си;  

 Създаване на система за външно независимо оценяване на качеството, съобразена с 

по-голямата автономност и отговорности на училищата, в съответствие с насоките 

на Европейския съюз за осигуряване на качеството 

Законът за предучилищно и училищно образование определя процеса на управление на 

качеството като „непрекъснат процес на организационно развитие, основан на 

анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в 

работата на детските градини и училищата“.  
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Актуалните международни сравнителни проучвания в системите на предучилищното и 

училищно образование ясно показват, че качеството на образованието изисква 

образователна свобода основана на ясни стандарти, но с редовна отчетност за постигнати 

резултати. Стандартът за качество е развит в Наредба № 15 от 08.12.2016 г за 

инспектирането на детските градини и училищата.   

В изпълнение на чл. 274, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образоавние 

(ЗПУО) е създаден Национален инспекторат по образованието към Министерски съвет 

(ПМС № 36 от 13 март 2018 г), със задача да координира и направлява обществените 

усилия за по-добро качество на образованието, което да осигури успешна реалзация 

на подготвени за пазара на труда кадри за икономически растеж. 

Инспектирането дава възможност да бъде извършвана периодична оценка на качеството на 

образованието в определена детска градина или училище за стимулиране на развитието на 

институцията. Оценяването определя положителните страни в дейността, откроени по 

време на инспекцията, както и на такива, които се нуждаят от подобрение.  

Дава се възможност за утвърждаване на добрите практики и подкрепа на образователната 

институция за мерки, спрямо набелязаните насоки за подобрение, насърчават се 

партньорствата и се стимулира ефективното управление.  

Насоките за подобрение следва да се разглеждат като предизвикателства, които да 

формират проактивна позиция на всички участници в образователния процес.  

Инспектирането служи за взимане на по-добри управленски решения за повишаване на 

качеството на предлаганото образование и обвързаността му с процеса на самооценяване, 

като елементи на управлението на качеството на образованието.  

Инспектирането цели независима, обективна и добронамерена оценка, с ясни и измерими 

критерии, при отчитане спецификите на инспектираната детска градина или училище.  

2. Пилотно инспектиране  

През 2019 г. Националният инспекторат по образованието (НИО)  проведе пилотно 

инспектиране на детски градини и училища, като целта бе да се изпробва цялостният 

процес на инспектиране, включително и логистиката, преди началото на инспектирането 

съгласно чл. 273, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и 

чл. 2, ал. 1 от Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и 

училищата.  

Пилотното инспектиране се проведе в 28-те административно-териториални области на 

страната в периода февруари – юни 2019 г. 

2.1.  Оценка на качеството  

За да бъде измерено качеството на образованието са необходими параметри – критерии и 

индикатори за инспектиране, които да отразяват в пълнота условията, процесите и 

резултатите от дейността на образователната институция. Критериите и индикаторите, 
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групирани  в двете области на инспектиране, съгласно Наредбата за инспектиране, 

отразяват степента на изпълнение на държавните образователни стандарти и дават 

възможност за изводи относно ефективността на инспектираната детска градина или 

училище.  

При изготвянето на методиката за нуждите на пилотното инспектиране за определяне и 

отчитане на критерии и индикатори за качество по областите на инспектиране са 

използвани следните работни определения: 

КАЧЕСТВО: Съвкупност от характеристики на образователния процес, които водят 

до реализация на целите и политиките, свързани с:  

 нивото на знания, умения и компетентности на учениците;  

 степента на развитие на личностните качества и социалните 

компетентности; 

  удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и 

учениците 

 

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО е процес‚ чрез който се определя степента на 

съответствие на:  

• резултатите от обучението,  

• свойствата на образователния процес 

• ресурсното му осигуряване  

 в контекста на държавните образователни стандарти 

 

КРИТЕРИЙ 

Критерият е признак за оценка и самооценка на образователният процес във формален 

и съдържателен план. 

 

Използвани бяха следните 19 критерия, разпределени по области:  

Област „Образователен процес“ беше оценена по 11 критерия: 

1. Ефективност на взаимодействието в процеса на обучението 

2. Управление на групата/класа 

3. Подкрепа за личностно развитие 

4. Оценяване на резултатите от обучението 

5. Напредък на децата/учениците 

6. Социализация и възпитание в процеса на обучението 

7. Подобряване на физическата среда 

8. Развитие на институционалната култура на детската градина или училището 
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9. Превенция на отпадането от системата на образованието  

10. Развитие на социалната среда за подкрепа и взаимодействие между участниците в 

образователния процес и заинтересованите страни 

11. Степен на удовлетвореност от детската градина/училището 

Област „Управление“ беше оценена по 8 критерия: 

1. Ефективно лидерство 

2. Стратегически и оперативен мениджмънт 

3. Ефективно управление на финансовите ресурси 

4. Управление и развитие на човешките ресурси, в т.ч. атестиране на педагогическите 

специалисти 

5. Управление и развитие на информационните и технологични ресурси 

6. Управление и развитие на информационните канали  

7. Управлениe на партньорства 

8. Управление на качеството (влиза в сила след приемане Наредба за качеството) 

ИНДИКАТОР 

Индикаторът е количествен или качествен фактор, който позволява измерване на 

постижение и/или оценка на  функционалното качество на училището по зададените 

критерии. 

 

В пилотното инспектиране бяха приложени следните групи индикатори: 

1. Първични количествени и качествени  индикатори  за наличие на образователна 

политика, съотнесена  към ЗПУО и съпътстващите го ДОС.  Това са индикатори, отчитащи 

педагогическото (субект – субектното)  взаимодействие на всички участници и нива в 

образователният процес, с общ брой 12 

2. Индикатори за начина, по който образователната институция (детска градина и 

училище) прилага  националната образователна политика: подходи и форми и технология 

на форми на педагогическо взаимодействие с всички участници в образователния процес, 

отчитайки спецификата на образователната среда. Това са индикатори за изпълнение с 

общ брой 38 

3. Индикатори за ефективността на образователната политика, спрямо стратегията за 

развитие на образователната институция (детска градина и училище). Това са индикатори 

за резултат с общ брой 15. 

Някои от индикаторите попадат в повече от една група. 
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Разпределението на индикаторите по области е 32 индикатора към област „Образователен 

процес“ и 22 индикатора към област „Управление“. 

Подиндикаторите описват индикаторите чрез характеристика на едно или много свойства 

и  биват единични, комплексни и интегрални. Общият брой подиндикатори е 154 бр. 

В изпълнение на чл. 8-9 от Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските 

градини и училищата критериите и индикаторите бяха публикувани преди началото на 

пилотното инспектиране на интернет страницата на НИО. Националният инспекторат по 

образованието разработи Рамка за инспектиране, която съдържа подробна информация за 

цялостния процес на инспектиране като елемент от процеса на управление на качеството. 

С публикуването на Рамката на интернет страницата на Националния инспекторат по 

образованието се осигури прозрачност на процеса на инспектиране, както и се повиши 

информираността на участниците в инспектирането и гражданското общество.  

Оценяването на качеството на образованието се извърши чрез прилагане на критерии, 

индикатори, методи и инструменти, свързани в електронна система за управление на 

инспектирането (ЕСУИ). Чрез инструментите се оценяват индикаторите, критериите и 

областите за инспектиране. 

2.2. Използвани инструменти в пилотното инспектиране 

Формуляри за наблюдение 

• Формуляр (карта) за наблюдение на детска градина/училище 

Всеки инспектор попълни формуляр (карта) за наблюдение на детската градина/училището 

при посещението на място. Наблюдението на детската градина/училището се осъществи 

чрез обход на всички помещения, прилежащи пространства и всички сгради, които 

използва инспектираната институция.  

• Формуляр (карта) за наблюдение на педагогическа ситуация  

Всички инспектори попълниха карти за наблюдение на педагогическа ситуация по време 

на посещението на място в детска градина или в училище, където има подготвителни 

групи.  

• Формуляр (карта) за наблюдение на урок/учебна и производствена практика  

Всички инспектори попълниха карти за наблюдение на урок/учебна или производствена 

практика по време на посещението на място в училище.  

Въпросници за обратна връзка 

Екипът на НИО разработи въпросници за обратна връзка към всички участници в 

образователния процес, които допринасят за обективизиране оценката на качеството на 

образованието. Въпросниците съдържат между 35 и 39 въпроса. Въпросниците се 

предоставиха на учителите, родителите и учениците от директора на инспектираната 

институция. Директорите също попълниха въпросник за обратна връзка. Въпросите са 
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анонимни, съобразени с целевата група и са насочени към оценка на индикаторите. 

Активното участие на педагогическите специалисти, родителите и учениците подпомогна 

инспекторите при събирането на по-пълна, достоверна и обективна информация.  

Формуляри от проведени структурирани срещи 

Тези срещи допринесоха за оценяването на качеството на предоставяното образование. 

Осигурено бе широко представителство на различни целеви групи – педагогически 

специалисти, ученици, родители, непедагогически персонал. Такава среща се провеждаха 

и с ръководния екип на училището.  Чрез структурираните въпроси –между 15 и 20 на 

всяка среща се събра по-детайлна информация по критериите и индикаторите, които да 

предоставят ясна визия за качеството на процесите в институцията чрез изразяване на 

лично мнение от участниците.  

2.3. Формиране на оценка на качеството на предоставяното от детската градина или 

училището образование  

Цялостната независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската 

градина или училището образование се формира като средно аритметична стойност от 

оценките на области за инспектиране „Образователен процес“ и „Управление на 

институцията“, посочени в Наредба №15 от 08.12 2016 г. за инспектирането на детските 

градини и училищата.  

С цел по-обективно оценяване на инспектираните институции, НИО се ориентира към 

модела на 360 градусовата оценка, при която по даден индикатор се търси оценката на 

възможно най-много участници в образователния процес и външната независима оценка 

от инспектор. При оценяването на всеки индикатор се използват различните инструменти 

в процеса на инспектиране – структурирани срещи с различни целеви групи, въпросници 

за обратна връзка със същите целеви групи, наблюдения на детска градина /училище и на 

педагогически ситуации/уроци от инспектиращия екип.  

СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Степента на изпълнение показва наличието или липсата на определена съвкупност от 

количествени и качествени индикатори по конкретен зададен критерий. 

Оценката се формира по следния механизъм:  

Степента на изпълнение на подиндикаторите се оценява  в проценти.  

Оценката на всеки индикатор се формира на базата на оценките на подиндикаторите и се 

отразява в точки в 4 степенна скала:  

„незадоволителна“  1 точка 

„задоволителна “ 2 точки 

„добра“ 3 точки 

„много добра“  4 точки 
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Оценката на всеки критерий е средноаритметично число от оценките на всички 

индикатори, които го описват.  Оценката на двете области се формира от оценките на 

критериите.  

За подпомагане на процеса, при който събраната от различни източници и по различен 

начин информация се оценява в четири степени, беше разработена скала с описание на 

различните степени на изпълнение (Таблица 1). Тя е базирана на параметрите, 

регламентирани в чл. 10-11 от Наредба №15 от 8 декември 2016 г. за инспектирането на 

детските градини и училищата  

Табл. 1 

Скала Оценка Описание 

4 Много добра Налице са категорични доказателства за много добро, 

убедително и устойчиво представяне. Представянето е 

оценено с над 75 % по всички инструменти. Не са 

установени слабости.  Практиката отговаря изцяло на 

стандартите.  

3 Добра Представянето като цяло е много добро и покрива 

стандартите.  

1/ Преобладаващата оценка е над 75%, но по има и по-ниска 

оценка, получена по някои от инструментите или  

2/ Оценката по всички инструменти е добра (между 50 и 75 

%). Относително малко аспекти от процесите и практиката 

се нуждаят от подобрение, но те не влияят съществено върху 

цялостното качество. Силните страни ясно преобладават за 

по-голямата част от респондентите.  

2 Задоволителна Наличие на силни страни.  

1/Оценката по всички инструменти е между 30-50%, или 

2/Представянето е неубедително, с наличие на висока оценка 

по някои от инструментите и едновременно с това повече от 

една оценка в диапазона 30-50% или една оценка под 30%. 

Установени са някои слабости, които засягат съществено 

оценката на индикатора. Процесите и практиката до голяма 

степен отговарят на стандартите, но е налице необходимост 

от значително подобрение на важни аспекти.  

1 Незадоволителна Наличие на множество или съществени слабости при 

представянето. Изпълнението според преобладаващата част 

от респондентите е неадекватно или липсва. 

Преобладаващата оценка е под 30%. Налице е необходимост 

от спешно подобрение на процесите и практиката.  

 

Превръщането на количествената оценка в качествена става чрез скала със следните 

интервали: 

o До 1,99 т. оценката е незадоволителна. 
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o От 2 т. до 2,49 т. оценката е задоволителна. 

o От 2,50 т. до 3,49 т. оценката е добра. 

o От 3,50 т. до 4 т. оценката е много добра. 

2.4. Обхват на пилотното инспектиране 

Подбор на инспектираните институции, видове, брой 

Общият брой на инспектираните институции е 88, като 71 от тях са училища, 17 са детски 

градини.  

За целите на пилотното инспектиране бяха използвани следните принципи на подбор на 

детски градини и училища: 

 териториален – включени са училища и детски градини от всички 28 региона на 

страната; 

 представителност по видове училища и детски градини в съответствие с чл. 35 – 44, 

47-48 от ЗПУО; 

 представителност по големина – включени са представители на училища и детски 

градини с различен брой деца и ученици, с различни етапи и степени на обучение, с 

филиали и без такива; 

 случаен принцип – от еднакви по параметри училища и детски градини е избран на 

случаен принцип необходимият брой училища или детски градини, 

пропорционално на общия им брой. 

Преобладаващият брой инспектирани училища са общински, 25% са държавни и само 4% 

от общия брой са частни.  

Най-голям е делът на инспектираните гимназии. Големият брой профилирани гимназии, 

включени в пилотното инспектиране е обоснован от очакването тези училища с 

академични резултати в горната граница на скалата да демонстрират най-високо качество 

на оценяваните показатели, което да подпомогне процеса на скалиране на индикаторите.  

Почти еднакъв е броят на средните и основните училища, които са най-масовите по вид в 

системата. 

Най-малък е делът на обединените училища – 5%.  

Инспектирани бяха 5 специализирани училища (духовни, спортни, по културата, по 

изкуствата) и 1 специално училище за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение. 

В подбора на инспектираните институции се взе предвид и начина на финасиране. 

Процентното разпределение по видове училища според начина на финансиране е 

представен в Диаграма 1. 
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Диаграма 1 

3. Резултати 

3.1. Средна оценка на качеството на предоставяното образование от проведеното 

пилотно инспектиране през учебната 2018/2019 г.  

Средната оценка на качеството на предоставяното образование от проведеното пилотно 

инспектиране през учебната 2018/2019 г. е много добра (3,52). Представянето е оценено 

положително с над 75 % по всички инструменти. Практиката отговаря на стандартите. 

Средната обща оценка на качеството на предоставяното от детските градини и училища 

образование е представена в Диаграма 2: оценката на качеството на предоставяното от 

училищата образование е много добра (3, 54), качеството на предоставяното от детската 

градина образование е получило добра оценка (3, 46). 

 

Диаграма 2 
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Общата средна оценка на инспектираните 17 детски градини е „добра“ (3,46).  

Представянето като цяло е много добро и покрива стандартите. Относително малко 

аспекти от процесите и практиката се нуждаят от подобрение, но те не влияят съществено 

върху цялостното качество. Силните страни ясно преобладават за по-голямата част от 

респондентите. Разликата в двете области на инспектиране е минимална – 0,04 пункта. 

Резултатите са представени в Диаграма 3. От инспектираните 17 детски градини има една 

държавна и една частна. Резултатите показват, че вида на финансиране не оказва влияние 

на качеството на предучилищната подготовка.  

  

Диаграма 3 

Обобщената оценка на училищата по видове (Диаграма 4),  потвърждава новите тенденции 

в образователната сфера.  

 

 

Диагрма 4 
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1. Училищата, в които образователният процес е персонализиран, насочен към 

личностното развитие и подкрепа на талантите постигат по-високи и устойчиви 

резултати 

2. Най-масовите училища – начални, основни, средни и гимназии (профилирани и 

професионални) се движат в диапазона на добрите резултати от 2.50 до 3.50, като 

диференциацията при тях се проявява на ниво индикатори и силно се влияе от 

големината на училището и профилиращите предмети. Важно значение има и 

качеството на процеса на управление  

3.  Най-ниски резултати показват обединените и духовните училища, което 

потвърждава още веднъж силното влияние на факторите на средата върху 

качеството на предоставеното образование. 

Средната оценка на качеството на предоставяното образование в училищата е представена 

в Диаграма 5. Обобщената оценка показва съизмеримост между резултатите по области: 

със стойност близка до средната – 3,45 при област „Образователен процес“ и 3,63 при 

област „Управление на институцията“. 

 

Диаграма 5 

В област „Образователен процес“ около 35% от средните оценки са в диапазона 2,50 т. – 

3,49 т., т.е. оценката е добра, а 55% от средните оценки отговарят на оценка „много 

добра“- в интервала от 3,50 т. до 4 т. (Диаграма 6).  
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Диаграма 6 

Най-ниска средна оценка се наблюдава при критерий „Оценяване на резултатите от 

обучението“ (2,94 т.) от област „Образователен процес“, която се дължи най-вече на 

средната оценка, която получава индикатора „Развитие на умения за самооценка на 

учениците“. Тези резултати сочат, че са необходими мерки и дейности за развитие на 

умението на учениците да се самооценяват, тъй като то е ключово за 21 век и необходимо 

в общество на децентрализация и активно гражданство в демократичното общество.  

Най-висока средна оценка е също в област „Образователен процес“ – по критерий 

„Управление на занималнята/класната стая“ (3,92), което говори за много високо 

изпълнение на една от основните цели на образованието – създаване и развиване на 

позитивна образователна среда. 

В област „Управление на институцията“  38% са средните оценки, които отговарят на 

степен „добра“ и 63% - на степен „много добра“ (Диаграма 7). Очаквано по-ниските 

средни резултати са по критериите, свързани с управление на финансови и 

информационни ресурси: „Осигурени допълнителни средства за детската градина/ 

училището“ и „Въвеждане, поддържане и устойчиво използване на ИКТ ресурси в 

цялостната дейност на ДГ/училището“, където се изискват добри мениджърски умения, 

активност за привличане на допълнителни средства  и умения за управление на финанси. 
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Диаграма 7 

Подробна информация за резултатите по области, критерии и индикатори за всяка 

инспектирана институция е дадена в Приложение.  

3.2. Оценка на степента на постигане на целите на образованието, определени в 

Закона за предучилищното и училищното образование 

Задачата на пилотното инспектиране включва и оценка степента на постигане 

дванадесетте цели на образованието, залегнали в ЗПУО. За измерване степента на 

изпълнение на всяка конкретна цел се използва специфичен набор от критерии, които в 

достатъчно пълен обем описват съответната цел (Таблица 2). Повечето от критериите 

измерват степента на постигане на повече от една цел.  

Таблица 2. 

ЦЕЛИ Чл. 5. (1) Основните цели на 

предучилищното и училищното 

образование са:  

Критерии за оценка Средна 

оценка 

1. интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на 

всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и 

интересите му; 

Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

Подкрепа за личностно развитие 

Оценяване на резултатите от 

обучението 

Напредък на децата/учениците 

Превенция на отпадането от системата 

на образованието 

 

 

 

3,35 
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2. съхраняване и утвърждаване на 

българската национална 

идентичност; 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

Развитие на институционалната 

култура на детската градина или 

училището 

 

3,51 

3. придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна 

и професионална реализация и 

активен граждански живот в 

съвременните общности; 

Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

Подкрепа за личностно развитие 

Напредък на децата/учениците 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

     3,43 

 

 

4. придобиване на компетентности 

за прилагане на принципите за 

устойчиво развитие; 

Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

3,47 

 

5. ранно откриване на заложбите и 

способностите на всяко дете и 

ученик и насърчаване на развитието 

и реализацията им; 

 Подкрепа за личностно развитие 

Напредък на децата/учениците 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

3,48 

6. формиране на устойчиви нагласи 

и мотивация за учене през целия 

живот; 

Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

Подкрепа за личностно развитие 

 

3,28 

7. придобиване на компетентности 

за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и 

правовата държава, на човешките 

права и свободи, на активното и 

отговорното гражданско участие; 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни Развитие на 

институционалната култура на 

детската градина или училището 

 

 

3,47 

8. формиране на толерантност и 

уважение към етническата, 

националната, културната, 

езиковата и религиозната 

идентичност на всеки гражданин; 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

3,60 

9. формиране на толерантност и 

уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания; 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни 

Подкрепа за личностно развитие 

 

3,42 

10. познаване на националните, 

европейските и световните 

културни ценности и традиции; 

Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни 

 

3,42 
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11. придобиване на компетентности 

за разбиране на глобални процеси, 

тенденции и техните взаимовръзки; 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

3,60 

12. придобиване на компетентности 

за разбиране и прилагане на 

принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които 

произтичат от членството в 

Европейския съюз. 

Развитие на социалната среда за 

подкрепа и взаимодействие между 

участниците в образователния процес 

и заинтересованите страни 

Социализация и възпитание в процеса 

на обучението 

 

 

3,60 

 

Резултатите от пилотното инспектиране показват обща средна оценка на степента на 

постигане на целите добра 3,47, при това равномерно разпределена  по цели в диапазона 

от 3.28 до 3.60.  (Диаграма 8). 

 

 

Диаграма 8 

Най-висока степен на реализиране в инспектираните пилотно институции са показали 

целите за придобиване на компетентности от спектъра на Гражданското образование: 

формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; за разбиране на глобални 

процеси, тенденции и техните взаимовръзки и за разбиране и прилагане на принципите, 

3,35

3,51

3,43

3,47

3,48

3,283,47

3,6

3,42

3,42

3,6

3,6

степен на постигане на целите 

1 цел 2 цел 3 цел 4 цел 5 цел 6 цел 7 цел 8 цел 9 цел 10 цел 11 цел 12 цел
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правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз, 

както и компетентност за съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност. 

Тези данни демонстрират резултатите от последователните и системни усилия, които бяха 

положени през последните години за въвеждане и утвърждаване на патриотичното и 

гражданското образование в системата на предучилищното и училищно образование.  

В скалата на средния резултат се намират компетентностите, които се нуждаят от усилия 

по отношение попълването на знания, от практически насоки и дейности за развиване на 

умения и най-вече от нови форми на прилагане на придобитите умения в училищния 

живот, които засягат проблемите на толерантността и уважението към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания; за разбиране и прилагане на принципите за устойчиво 

развитие, демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното 

и отговорното гражданско участие.  

Добра оценка е получила степента на постигане на ключовите цели на образованието - 

работата на училищата и детските градини за интелектуално, емоционално, социално, 

духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, ранно откриване 

на заложбите и способностите и насърчаване на развитието и реализацията им за 

придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности.  

В най-ниска степен е постигната целта за формиране на устойчиви нагласи и мотивация за 

учене през целия живот. Резултатите потвърждават отново проблема с липсата на 

мотивация за учене, която е една от основните причини за ранно отпадане от училище.  

3.3.  Степен на съответствие на качеството на предоставяното образование с 

държавните образователни стандарти (ДОС) по резултати от обучението, свойства на 

образователния процес и ресурсно осигуряване 

Качеството на предоставеното образование и степента на съответствието на елементите му 

с държавните образователни стандарти бяха оценени в пилотното инспектиране с 

комплекс от индикатори, които се базират на Държавните образователни стандарти, 

представени в Таблица 3. Някои от индикаторите се прилагат за оценка на различни 

характеристики. В оценяването участват индикатори от двете области на инспектиране. 

Характеристики 

на образователния 

процес 

индикатори средна 

оценка 

резултати от 

обучението 

Развитие на умения за учене   

Участие на децата/учениците в олимпиади, състезания, 

конкурси и т.н 

Ефективност на програмата за превенция на ранното 

напускане на училище 

 

3.70 
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свойства на 

образователния 

процес 

Ефективно структуриране на педагогическата 

ситуация/урока 

Използване на  подходящи и разнообразни методи, 

подходи,  техники и технологии на педагогическо 

взаимодействие/преподаване 

Прилагане на индивидуализиран подход 

Екипна работа на педагогически специалисти по 

предмети/направления и обмяна на добри практики 

Ефективност на целодневната организация на учебния ден 

(за начални и основни училища)  

Поддържане на позитивна дисциплина 

Учителят демонстрира професионално поведение 

Оценяване на потребностите за превенция на обучителни 

затруднения 

Осигуряване на обща подкрепа 

Осигуряване на допълнителна подкрепа 

Осигуряване на прозрачност и обективност на процеса на 

оценяване 

Прилагане на разнообразни форми за оценяване 

Поощряване на напредъка на децата/учениците 

Директорът като лидер 

Директорът планира отчитайки спецификите на детската 

градина/ училището и потребностите на децата/ученици 

Директорът е осигурил ясни и прозрачни процеси на 

координация, субординация  

Ефективност на контролната дейност на директора и 

заместник–директорите 

Процедури за заместване на отсъстващи учители. 

Прозрачно управление на бюджета 

Целесъобразно управление на финансовите ресурси в 

съответствие със стратегията и плана за изпълнението ѝ. 

Съществува ефективен начин за информиране  

Съществува ефективен начин за комуникация 

 

3.55 

ресурсно 

осигуряване 

Детската градина/училището създава условия за 

удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните потребности на децата/учениците 

Безопасна и достъпна физическа среда 

Функционална и модернизирана физическа среда 

Директорът като лидер 

Лидерство в училищната общност 

Стратегията за развитие на детската градина/ училището 

отразява спецификите на институцията. 

Прозрачно управление на бюджета 

Целесъобразно управление на финансовите ресурси в 

съответствие със стратегията и плана за изпълнението ѝ. 

Осигурени допълнителни средства за детската градина/ 

3.55 
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училището  

Назначаване, мотивиране, оценяване на резултатите от 

труда и развитие на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал 

Насоченост на квалификацията на педагогическите 

специалисти към професионалното им  развитие и 

напредъка на децата/учениците 

Ефективност на квалификационната дейност 

Целенасочено планиране и реализиране на дейности по 

въвеждане, поддържане и устойчиво използване на ИКТ 

ресурси в цялостната дейност на детската 

градина/училището 

Използване възможностите на квалификационните форми 

за създаване на увереност и необходимост у училищния 

екип за трайно въвеждане на ИКТ ресурси в детската 

градина/училището  

Съществува ефективен начин за информиране  

Съществува ефективен начин за комуникация 

Проактивност на директора  

Ефективност на партньорствата 

Ефективност на самооценяването 

Таблица 3 

Несъразмерно малкият брой индикатори за резултат отразява насочеността на Държавните 

образователни стандарти  към прекалено детайлно регулиране на процесите, за сметка на 

недостатъчно представяне на степените на постигане на очакваните резултати от 

образователния процес. В пилотното инспектиране не бяха включени данни за 

академичното представяне на училищата (резултати от НВО и ДЗИ). Получената много 

добра оценка (3.70) не може да се приеме за отразяваща действителното състояние на 

инспектираните институции. Необходимо е сериозно преработване на индикаторите за 

оценка на инспектираните институции с оглед на по-пълното отразяване степента на 

постигане на резултатите.  

Свойствата на образователния процес са описани достатъчно подробно с 21 индикатора от 

двете области на инспектиране и може да приемем, че оценката достоверно отразява 

степента на съответствие на качеството на процеса по обучение, възпитание и 

социализация спрямо държавните образователни стандарти. Оценката на свойствата на 

образователния процес  е много добра (3.55). Резултатите показват, че на този етап от 

развитието на системата на предучилищното и училищно образование подробната 

регулация на процесите в системата чрез ДОС изпълнява положителна роля като насочва 

педагогическите специалисти към същностните характеристики на процесите. 

Много добрият резултат получен при оценката на съответствието между заложените 

стандарти и изпълнението при осигуряване на ресурсите (3.55) отчита постигнатото през 

последните години подобряване на материалните условия в резултат на разбирането на 
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гражданското общество за влиянието на факторите на средата върху качеството на 

образователния процес.  

4. Характеристики на качеството на образователния процес   

Качеството на образователния процес в инспектираните детски градини и училища по 

време на пилотната инспекция се оцени от комплекс индикатори по всеки от трите аспекта 

и получи средна оценка добра (3.44). Използваните индикатори са специализирани,  

разположени в описанието на област „Образователен процес“ и са относително 

равномерно разпределени по трите аспекта, като някои от индикаторите описват 

качеството в повече от един аспект (Таблица 4). Трите аспекта, характеризиращи 

качеството на образователния процес, са еднакво важни при оценката. В този план 

сравнително близките резултати в малкия диапазон от 3.22 до 3.64 доказват започналото 

осъзнаване  за многоаспектността, характеризираща предучилищното и училищно 

образование. 

Аспекти на оценяване индикатори средна 

оценка 

Оценка на нивото на 

знания, умения и 

компетентности на 

децата и учениците 

Развитие на умения за учене  

Оценяване на потребностите за превенция на 

обучителни затруднения 

Осигуряване на обща подкрепа 

Осигуряване на допълнителна подкрепа  

Проследяване и обсъждане нивото на усвояване на 

компетентности у децата/учениците 

 

3.46 

Оценка на степента на 

развитие на 

личностните качества 

и социалните 

компетентности; 

Развитие на умения за учене 

Прилагане на индивидуализиран подход 

Развиване на умения за работа в екип 

Активно участие на децата/учениците в процеса на 

обучението  

Развитие на умения за самооценка на учениците 

Обвързаност на избора на дейностите по интереси с 

интересите и потребностите на децата и учениците 

Развиване на социални и граждански компетентности 

 

3.22 

Оценка на 

удовлетвореността на 

потребностите на 

обществото, 

родителите и 

учениците 

Детската градина/училището създава условия за 

удовлетворяване на личностните, образователните и 

социалните потребности на децата/учениците 

Изграждане на позитивна среда в детските 

градини/училищата  

Принос на училищната общност към развитието на 

институцията 

Ефективност на взаимодействието със 

заинтересованите страни 

Ефективност на взаимодействието между родителите 

и образователната институция 

3.64 
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Активно популяризиране на детската градина/ 

училището пред обществеността 

Удовлетвореност у учениците 

Удовлетвореност у  учителите 

Удовлетвореност у  родителите 

 

 

Табл. 4 

4.1.  Оценка на нивото на знания, умения и компетентности на децата и учениците 

Участвалите в пилотното инспектиране училища и детски градини са показали добро ниво 

на знания, умения и компетентности на децата и учениците – 3.46. При пилотното 

инспектиране не бяха отчетени чисто учебните постижения на институциите (резултати 

НВО и ДЗИ), а за измерване на постиженията се използваха други индикатори, заедно с 

отчитане мнението на участниците в образователния процес. Показаният резултат 

представя по-цялостна картина за работата на училищата и детските градини с реално 

отчитане усилията на педагогическите специалисти, за които е необходимо по-

продължително прилагане, докато започнат да се отразяват на учебните резултати.  

4.2.  Оценка на степента на развитие на личностните качества и социалните 

компетентности 

Най-ниска оценка 3.22 от трите аспекта на образователния процес е получила степента на 

развитие на личностните качества и социалните компетентности. Подценяването на ролята 

на дейностите за социализиране, превенция на обучителните затруднения, на общата 

подкрепа, индивидуалният подход, съобразен с личностните качества на всяко дете и 

ученик води до по-ниската оценка на качеството в този аспект. Недостатъчната подготовка 

на учителите за прилагане на компетентностен подход, използване на различни форми на 

оценяване, развиване у децата и учениците на умения за активно учене, самооценка, 

екипна работа рефлектират в по-ниските резултати. 

4.3. Оценка на удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите и 

учениците  

Този аспект от характеристиките на образователния процес, за който до момента в 

системата на образованието не се правени системни измервания, беше изследван както 

чрез задаване на преки въпроси към учители, ученици и родители, така и чрез непряка 

оценка по индикатори, описващи взаимодействие между участниците в образователния 

процес. По-критични тук са оценките на учениците, които посочват и конкретни области 

за подобрение. Усещането на учителите за степен на удовлетвореност от работата на 

институцията е от съществено значение за качеството на положения от тях труд, което 

пряко допринася за по-високи резултати по различните индикатори. Общата висока оценка 

много добър 3.64 е мерило за доверието, което обществото като цяло изпитва към 

институциите от предучилищното и училищно образование.  
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Най-високи резултати по отношение удовлетвореност постигат училища или детски 

градини, при които се наблюдава комплекс от индикатори: признават родителите за 

партньори и ги въвличат в живота на училището и общността; предлагат учене през целия 

живот на семействата на своите ученици и на цялата общност; създават партньорства с 

местната власт, бизнеса, както и други институции, за да осигуряват възможности за 

децата и учениците; имат  открита училищна култура, готова да приема идеи от ученици, 

техните семейства и по-широката общност. Тези положителни практики и следва да се 

популяризират и да се подпомагат училищата и детските градини, които биха искали да ги 

приложат.  

5. Добри практики и силни страни  

При провеждането на пилотното инспектиране бяха наблюдавани добри практики, 

свързани с повишаване качеството на образователния процес. Преобладаващо те са 

насочени към използване на възможностите на електронни ресурси и технологии, като 

дигитални технологии и образователен софтуер; разработени електронни уроци и 

виртуални продукти; включване на учениците и заинтересованите страни в процеса по 

въвеждане, поддържане и използване на ИКТ чрез работа с разнообразни електронни 

платформи чрез методите „Обърнатият клас“ и „Отвътре-навън“; употреба на 3D макети 

при преподаването на природоматематически дисциплини; въведен нов учебен предмет – 

„Web – програмиране“; прилагане на интерактивни дъски, мултимедии, електронен 

дневник. 

В голяма част от училищата се наблюдават добри практики, свързани с ученическите 

структури и ученическото самоуправление, с развитие на граждански и социални 

компетентности, с благотворителни и доброволчески кампании и други, например 

училищен омбудсман; взаимопомощ между ученици от различни образователни степени 

чрез инициатива „По-голям брат, по-голяма сестра“; използване на метода „връстници 

обучават връстници“ за подпомагане на дейностите по превенция на тормоза и насилието 

и за създаване на трайни навици за здравословен начин на живот; превенция на агресивни 

прояви и хиперактивност сред децата чрез ежедневни занимания по аеробика, йога и 

зумба, зала за релационна психомоторика с кът за сензорна стимулация; осигуряване на 

плавен преход между детската градина и училището чрез лятна академия за децата от 

четвърта група с участието на родителите; обогатяване на образователното съдържание с 

теми за предприемачески, технологични и икономически знания и умения за децата в 

подготвителна група. 

В пилотното инспектиране попаднаха и 8 институции, включени в Списъка на 

иновативните училища, в които инспекторите наблюдаваха интегрирани, 

интердисциплинарни уроци и иновативни практики в обучението, като учене на чужд език 

чрез театър и кино – театрални групи по испански и френски език; прилагане на методите 

ЕМILE – използване на чужд език в преподаването на история, география, химия, физика; 

STEM – обучение; изучаване на интегративен предмет история на изкуството и 

културология, вместо учебните предмети музика и изобразително изкуство; нови учебни 

предмети: култура, креативност, комуникация, приложни науки; въвеждане на проблемни 
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ситуации, проектно базирано обучение, интердисциплинарен подход и учене чрез 

сътрудничество в интегрирани уроци; иновативна методика за оценка на качеството по 

определени предмети в определени класове. 

Извеждането на силните страни в дейността на детските градини и училищата дава 

увереност на институцията за продължаване на политики за устойчиво развитие. 

Изведените силни страни са подредени в низходящ ред по степен на честотност в 

докладите от проведените инспекции.  

В резултат на пилотното инспектиране се очертават следните силни страни в дейността на 

детските градини: 

• Поддържа се позитивна дисциплина в занималнята – в почти 59 % от 

инспектираните детски градини. 

• Наблюдава се висока ефективност на екипната работа на педагогическите 

специалисти по образователни направления и обмяна на добри практики – в 35 % от 

инспектираните детски градини. 

• Прилага се индивидуализиран подход в обучението и възпитанието на децата и се 

осигурява допълнителна подкрепа – 24 % от всички инспектирани детски градини. 

• Наблюдаваните педагогически ситуации са добре структурирани, учителите 

демонстрират професионално поведение, нивото на усвояване на компетентности от 

децата се проследява, осигурена е безопасна и достъпна физическа среда – в 18 % от 

инспектираните институции. 

• Наблюдава се ефективно лидерство, целенасочено се планират и реализират 

дейности по въвеждане, поддържане и устойчиво използване на ИКТ ресурси в цялостната 

дейност на детската градина – в 18 % от инспектираните институции. 

В резултат на пилотното инспектиране се очертават следните силни страни в дейността на 

училищата: 

• Наблюдава се висока ефективност на екипната работа на педагогическите 

специалисти по образователни направления и обмяна на добри практики – в 31 % от 

инспектираните училища. 

• В класната стая се поддържа се позитивна дисциплина – в 18 % от наблюдаваните 

учебни часове. 

• Прилага се индивидуализиран подход – в 15 % от наблюдаваните училища. 

• Наблюдава се ефективно лидерство при управлението на институцията от страна на 

директора – в 15 % от училищата. 

• Учителят демонстрира професионално поведение – в 14 % от наблюдаваните 

учебни часове. 
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В почти еднаква степен както в детските градини, така и в училищата се наблюдава висока 

ефективност на екипната работа на педагогическите специалисти по образователни 

направления и обмяна на добри практики – над 30 % в инспектираните институции. 

Близки са резултатите и при прилагането на индивидуализиран подход в обучението и 

възпитанието на децата/учениците. Не е голяма разликата в прилагането на 

индивидуализиран подход в детските градини – 24 % и училищата – 15 %.  

Съществена разлика се наблюдава при поддържането на позитивната дисциплина –в 59 % 

от докладите за инспекция на детска градина този индикатор е изведен като силна страна, 

докато в докладите за училищата е посочена само в 18 % от тях. Въпреки че този 

индикатор получава висока оценка и в училищата, инспекторите са извели други 

преобладаващо силни страни в конкретните институции, с което се обяснява разликата 

между детските градини и училищата. Извеждането на силните страни в дейността на 

детските градини и училищата дава увереност на институцията за продължаване на 

политики за устойчиво развитие. 

6. Изводи и насоки за подобрение 

6.1. Изводи 

Средната обща оценка на качеството на предоставяното от детските градини и училища 

образование е близка по резултат: много добра (3, 54) за училищата и добра оценка (3, 46) 

за детските градини. Представянето като цяло е много добро и покрива стандартите. 

Относително малко аспекти от процесите и практиката се нуждаят от подобрение, но те не 

влияят съществено върху цялостното качество. 

Изпълнението целите на образованието е постигнато във висока степен по отношение на 

създаване и развиване на позитивна образователна среда,  придобиване на компетентности 

от спектъра на Гражданското образование и съхраняване и утвърждаване на българската 

национална идентичност. 

В най-ниска степен е постигната целта за формиране на устойчиви нагласи и мотивация за 

учене през целия живот. 

Държавните образователни стандарти са насочени към детайлно регулиране на процесите 

и процедурите в образователната практика, което на този етап има положителна роля за 

насочване педагогическите специалисти към същностните характеристики на дейностите в 

детската градина и училището. Степента на изпълнение получава много добра оценка.. 

В държавните образователни стандарти почти липсват изисквания към степените на 

постигане на очакваните резултати от образователния процес, което затруднява процеса по 

оценяване при пилотното инспектиране. Без да се оценяват учебните постижения на 

институциите, отразени в резултатите от  НВО и ДЗИ,  за измерване на резултатите се 

използваха други индикатори, заедно с отчитане мнението на участниците в 

образователния процес. Показаният добър (3.46) резултат представя по-цялостна картина 

за работата на училищата и детските градини с реално отчитане приноса на дейностите на 

педагогическите специалисти. Започналият процес на разбиране на многоаспектния 
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характер на образователния процес, чието качество не съдържа само достигнатото добро 

ниво на знания, умения и компетентности на децата и учениците, но и степента на 

развитие на личностните качества и социалните компетентности, получил на този етап 

най-ниския резултат, се нуждае от системни и последователни усилия за подкрепа. 

6.2. Фактори, оказващи влияние на качеството на образованието:  

Резултатите от пилотното инспектиране показаха, че видът на финансиране (държавно, 

общинско или частно) не оказва влияние на качеството на предучилищната подготовка и 

върху резултатите в училище.  

По-силно влияят на резултатите факторите на средата като големина (брой 

паралелки/групи), отдалеченост от областен град, социална среда, ресурсна обезпеченост. 

Вложените средства за подобряване на материалните условия в професионалните 

гимназии са дали положително отражение върху качеството на професионалното 

образование.   

Важно значение за резултатите има качеството на процеса на управление, по-силно 

проявено в инспектираните детски градини. 

Училищата, в които образователният процес е персонализиран, насочен към личностното 

развитие и подкрепа на талантите постигат по-високи и устойчиви резултати: училища по 

култура и изкуства, специализирани училища, профилирани гимназии.   

Най-масовите училища – начални, основни, средни се движат в диапазона на добрите 

резултати, като диференциацията при тях се проявява на ниво индикатори, т.е. много 

силно качеството на образованието зависи от качеството на учителите и компетентността 

има да работят по съвременен начин: групова и екипна работа, с отчитане на личностните 

особености, с уместно приложение на новите технологии.  

Много добрата оценка на удовлетвореността на потребностите на обществото, родителите 

и учениците  (3.64) показва тенденцията за повишаване доверието на гражданското 

общество към институциите на училищното и предучилищно образование (по-висока за 

детските градини). Важна насока за бъдеща работа дават по-критичните оценки на 

учениците, които имат и по-високи изисквания към училището от учителите и родителите. 

6.3. Мерки за реализиране на политики 

Резултатите от инспектирането на училищата и детските градини подпомагат решението 

какви политики за повишаване на качеството на системата на предучилищното и 

училищно образование ще бъдат определени в следващия период на развитие. 

При следващия преглед и оценка на изпълнението за актуализиране на държавните 

образователни стандарти следва задължително да се обърне внимание на включването в 

тях на показатели за резултати, обвързани с целите на образованието съгласно ЗПУО. 
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Въвеждането на стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване със своя задължителен характер би ускорил подобряването на материалните 

условия и привеждането на базите в съответствие с изискванията. 

Приемане на стандарта за управлението на качеството в институциите ще подпомогне 

уеднаквяването на критериите и индикаторите за самооценяване и инспектиране, като 

регламентира в завършен вид процеса по оценка на качеството в системата на 

предучилищното и училищно образование. 

Необходимите действия за подкрепа и повишаване на резултатите по целите на 

образованието биха включвали усилия за устойчиво прилагане в училищата и детските 

градини на изискванията за обща подкрепа, особено в частта за подкрепа на таланти, както 

и  проактивна работа на ръководните екипи за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти съобразно установените дефицити. 

За развиването на компетентността на педагогическите специалисти от решаващо значение 

е да се предоставя диференцирана подготовка и продължаваща квалификация на учителите 

и другите педагогически специалисти, съответстваща на техните нужди и спецификата на 

училището или детската градина. Необходимо е положените в това направление усилия да 

бъдат подкрепени както на национално ниво – със специализирани проекти по ОПНОИР и 

национални програми, така и на институционално ниво, с разработване на специализирани 

училищни политики за квалификация, в зависимост от профила на институцията. Следва 

да бъде поставен акцент както върху попълването на знания, така и на практически насоки 

и дейности за развиване на умения и най-вече въвеждане на нови форми на прилагане на 

уменията им да работят с ученици с различни възможности и нужди. Специално внимание 

следва да се обърне на подготовката на учителите за постигане компетенциите на 21 век: 

умения за учене, аналитично и критично мислене, гъвкавост и адаптивност, езикови, 

комуникативни и многоезични умения, умения за сътрудничество, умения за разрешаване 

на конфликти. 

Детските градини и училища следва да се насърчават да използват холистичния  подход 

към образованието на децата и учениците, като отчитат, че успехът им зависи доколко  

осигурените ресурси – материални и нематериални са благоприятни за средата, в която се 

социализират, учат и възпитават децата и учениците. 

Насоките за подобряване качеството на управление включват специализирана подготовка 

на директорите за управление на ресурси с акцент финансово управление. Инвестицията в 

увеличаване на капацитета на ръководство на училище или детска градина допринася за 

по-доброто финансово управление. 

Подходящо е и предоставяне на възможност от страна на централните и местни власти за 

инициативи и партньорства между институциите за съвместни дейности, които да 

допринесат за повишаване на удовлетвореността на потребностите на обществото, 

родителите и учениците. 

6.4. Насоки за подобрение за училищата и детските градини 
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Като се опираме на резултатите от пилотното инспектиране може да заключим, че 

повишаване на резултатите от оценка на качеството за училищата и детските градини 

може да се постигне чрез целенасочен комплекс от мерки, включващи: 

Осъвременяване методическата подготовка на учителите със споделяне на добри 

практики, екипна работа и практически обучения за прилагане на нови методи, техники и 

технологии, съобразно нуждите на децата и учениците, използване в по-голяма степен 

разнообразни методи, подходи, техники и технологии на преподаване и оценяване; 

Повишаване нивото на познавателните умения на децата и учениците, адаптирани към 

различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване 

на компетентности. Целенасочена работа за развитие на уменията за самооценка и за 

работа в екип у децата и учениците; 

Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците, 

необходимост от оценяване на потребностите за превенция на обучителните затруднения 

във всички етапи;  

Целенасочено да се планират и реализират дейности по въвеждане, поддържане и 

устойчиво използване на ИКТ ресурси в цялостната дейност на училището. 

В резултат на проведеното пилотно инспектиране през учебната 2018/2019 г. се потвърди 

визията за инспектирането, чиято цел е да бъдат откроени и да се използват успешни 

модели на развитие в детските градини и училищата, то е положителна стъпка, която да 

позволи на детските градини и училищата непрекъснато да се ангажират със своето 

собствено развитие. 

Инспектирането предоставя важна информация за родителите, учениците, работодателите, 

обществеността за качеството на образоването. Детските градини и училищата, в рамките 

на своята автономия, сами ще решат как ще бъдат изпълнени насоките за подобряване, 

какви мерки ще бъдат предприети за повишаване на качеството в конкретните 

инспектирани институции. 

Насоките за подобрение следва да се разглеждат като предизвикателства, които да 

формират проактивна позиция на всички участници в образователния процес. 


