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НАСОКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ ОТ ПИЛОТНО ИНСПЕКТИРАНЕ В ГР. СОФИЯ 

 

Насоките за подобрение са изведени от обобщените резултати от наблюдението на часове 

от инспектиращия екип и от проведените срещи с ученици, учители и родители. 

Детски градини  

1. Да се засили личностната подкрепа за удовлетворяване на образователните и 

социални потребности на децата, целенасочено проследяване и поощряване на техния 

напредък 

2. Целенасочено планиране и реализиране на дейности по въвеждане, поддържане и 

устойчиво използване на ИКТ ресурси в цялостната дейност на детската градина. 

3. Да се актуализира информацията в електронните страници, чрез който се  

информират родителите и общността, портфолиото на детската градина на сайта да 

отразява адекватно дейността и успехите на детската градина, на децата и на персонала 

пред всички заинтересовани лица 

4. Да бъде актуализирана системата за вътрешна квалификация на персонала и 

инструментариума за нейното своевременно отчитане и анализ. За професионалното 

развитие на работещите млади педагогически специалисти и бъдещи нови членове на 

екипа да бъде разработена Програма за наставничество. Да се стимулира екипната работа.  

5. Броят на групите и на децата в групите в детската градина да се формира в 

съответствие с нормативните изисквания 

6. Подобряване на институционалната среда чрез модернизиране и реорганизация        

(дворни пространства,  съоръжения за игра и някои санитарни помещения)  

 

Общообразователни училища и професионални гимназии 

1. Да се използват в по-голяма степен разнообразни методи на преподаване. 

Необходимост от съчетание на използването на ИКТ инструменти/ресурси с 

традиционните и иновативните техники, методи и подходи, които са използвани в 

училище. Повече часове за затвърждаване и упражнения на нови знания. 

2. Необходими са целенасочени усилия за включване на дейности за работа в екип на 

учениците не само в дейностите по интереси и проектните дейности, но и в 

задължителните учебни часове 

3. Да се предвидят дейности за системно проследяване напредъка на учениците, за 

прилагане на разнообразни форми за оценяване на знанията и уменията им, за развитие на 

уменията им за самооценка.  Използване на възможностите на обективната обратна връзка 

за подобряване на уменията за учене на учениците.  
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4. Да се увеличат дейностите, свързани с развитие на социални, граждански и 

демократични ценности 

5. В контекста на приобщаващото образование се налага необходимост от оценяване 

на потребностите от превенция на обучителни затруднения, както и  общата и 

допълнителната подкрепа на учениците да бъде подпомогната от професионалната работа 

на училищен психолог, ресурсен учител, логопед.  

6. Квалификационната дейност да се планира и организира съобразно предварително 

идентифицирани индивидуални потребности на педагогическите специалисти, за 

реализиране целите на стратегията на училището и използване на ИКТ ресурси в 

образователния процес  

7. Да се актуализира информацията в електронните страници, чрез който се  

информират родителите и общността, задължителните съгласно ЗПУО документи да бъдат 

налични на електронните страници на институциите 


