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ВЪВЕДЕНИЕ 

         Обществените очаквания за качествено образование се свързват с разбирането за 
създаване на устойчива система, която осигурява знанията, необходими за пълноценното 
интегриране на младия човек в обществото. В последните години, в резултат на  развитието 
на  новите технологии и поради проблемите  в социалната интеграция, все повече се 
задълбочава кризата на цялата образователна  система. Всичко това изисква от българското 
образование действия, насочени към развиване на ключови компетентности и постигане на 
определено качество на резултатите от обучението в съответствие с потребностите на пазара 
на труда. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ  
         Съвременната  концепция за съдържанието на училищното образование у нас  се 
основава на отдаване на приоритет на компетентностите за сметка на натрупването на 
фактологични знания. Придобитите чрез обучение знания, умения и компетентности следва 
да притежават универсалност и практическа приложимост. Това би било възможно  чрез 
модернизиране на учебното съдържание и извеждане на съвременните ключови 
компетентности като основен фактор на промяна на българското образование. 

Целта на  образованието е  да отговори на интересите и на  потребностите на отделната 
личност и на обществото като цяло. В този контекст обучението на подрастващото 
поколение  има  за задача да осигури  такива резултати от учебно – възпитателния процес, 
които да гарантират формиране на личности, притежаващи необходимото интелектуално, 
културно и духовно равнище . [6]  

Качеството на образованието  и неговата насоченост се гарантират от една страна от 
приетите  от Министерството на образованието и науката образователни програми и 
стандарти, от  финансово-икономическото състояние на страната  и от културното равнище 
на обществото, а от друга страна от вътрешни за образователната система фактори. Към тези 
фактори спадат психологическата, гражданска и професионална готовност на 
педагогическата общност да работи по направление развитие на подрастващото поколение. 
[3] 

Качеството на образованието се определя преди всичко от педагогическите 
специалисти, които се явяват носители на знания, умения и компетентности.  Управлението 
на качеството е  динамичен и непрекъснат процес  и се основава на следните действия: 
анализ, планиране и внасяне на подобрения, мониторинг и оценка. Усилията на работещите в 
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образователните институции  са насочени към планиране, усъвършенстване и оценяване на  
процесите в детската градина и в училището, така че да се гарантират постиженията на всяко 
дете и на училищната общност спрямо заложените първоначални цели и задачи. 

Принципите за управление на качеството в предучилищното и училищно образование  
са: 

• ориентираност към детето и ученика; 
• ориентираност на обучението към постигане на резултати;  
• планиране и прилагане на училищни политики, мониторинг и оценка на училищата и 

детските градини, организационно развитие на училището и детската градина, основано на 
самооценяване; 

• връзка между инспектирането и самооценяването; 
• включване на всички заинтересовани страни в процесите на инспектиране и 

самооценяване; 
• насърчаване на обмена на добри практики между училищата. 
Педагогически специалисти са лицата, които заемат длъжности в детските градини, в 

училищата или в центровете за работа с деца, като задължително отговарят на изискванията 
за заемане на длъжността „учител”: придобито висше образование и професионална 
квалификация. Те изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието и със 
социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Необходимите компетентности , които трябва да притежават педагогическите 
специалисти, за да получат децата и учениците качествено образование, са  съвкупност от 
знания, умения и отношения, ориентирани към провокиране на самостоятелното и критично 
мислене, самостоятелност, към формиране на практически умения и към интелектуално 
развитие на личността. [6] 

Необходимостта от нововъведения в преподаването и ученето е основно послание и на 
общата европейска политика в областта на образованието. То е един от акцентите на приетия 
през 2000 г. Меморандум за ученето през целия живот на Европейската комисия. 

Най-опростеното  определение за добра практика е: тя представлява  поредица от 
действия (дейности, стратегии, методология, подход, техника и т.н.), които са оценени с 
оглед на тяхната ефективност при решаване на проблем, свързан с обучението и 
образованието, и е доказано, че са успешни. Следователно, добрите практики се основават на 
доказателства и разполагат с ясни показатели, спрямо които ще се измерва успехът им.   
Характеристиката  „добра“  практика се свързва с успешност, резултатност, продуктивност, 
качество, ефикасност и ефективност  на постиженията на учителя и учениците, съобразно 
образователните стандарти. [2]  

Различните учени посочват различни критерии за добри практики. Според G. 
Whitehurst  критериите за добри практики в образованието са следните:  

 Ясна обща насоченост. Това включва ясно формулирани и разбирани цели, както и 
убеждението, че всички ученици могат да учат и да подобрят резултатите си. 

 Високи стандарти и очаквания - работата на педагозите е обвързана с постиженията 
на учениците и покриването от тяхна страна на държавните образователни стандарти. 
За тази цел самите педагози е необходимо да са отговорни за постигане на най-
високите възможни стандарти в работата и поведението си. Учителите  имат големи 
познания в дадена областта, но е наложително периодично да актуализират своите 
знания и умения,  както и да са самокритични. 

 Силно лидерство- усилията на ръководството на образователната институция е 
необходимо да бъдат насочени  към  подобряване на знанията, уменията и 
компетенциите на педагогическите специалисти, както и върху мотивацията им за 
подобряване успеваемостта на учениците.  

 Поддръжка, индивидуализация и ревалентност на обучението. 
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 Въвличане на родителите и общността. Добрите практики в това отношение са 
свързани с насърчаване на родителите да се включват в научаването на уроците и 
домашните занимания и проектите на децата си; да бъдат организатори на 
извънкласни дейности; активно да участват  във вземането на решения, засягащи 
учебния процес. 

 Мониторинг, отчетност и оценка. Учебно – възпитателния процес търпи корекции на 
основата на резултатите от изследването на учебните постижения на учениците. Но за 
да използват необходимите методи за количествена и качествена оценка, учителите 
трябва да притежават необходимите компетентности, като формулиране на идеи и 
начини за тяхното доказване; добри комуникативни умения и други. 

 Курикулум и преподаване. Педагогът има сигурни познания в съответната(ите) 
област(и) и по учебния план, насърчава и поддържа интереса на учениците в тази 
област и обръща внимание на неправилното разбиране; насърчава постигането от 
учениците на високи стандарти за грамотност; избира подходящи стратегии за 
преподаване. 

 Професионално развитие. 
 Време и структура. Педагогическите специалисти разпространяват знания и 

подобряват разбирането чрез ефективно използване на времето за уроци; насърчават 
любов към ученето и любознателността на децата. [1] 

Модернизирането на учебния процес се осъществява чрез прилагане на методически 
модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии , 
съобразени с учебното съдържание и възрастовите особености на учещите. 

Добрите  практики в предучилищното и училищно образование са свързани със 
създаване на благоприятни условия за обучение и развитие  чрез изграждане на модерна 
образователна среда, базирана на съвременни информационни и комуникационни 
технологии за образование. Качеството на образование се гарантира чрез създаване на 
единна система за оценяване на ученици, учители и училищна среда; усъвършенстване на 
системата на делегираните бюджети в образованието, чрез въвеждане на допълнителни 
фактори за оценяване развитието на учебния процес, както и чрез периодично 
осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на основни умения и ключови 
компетентности. Наложително е да се създадат  условия и възможности за допълнително 
обучение на учениците, съобразно индивидуалните им интереси и потребности.  Творческите  
им способности  и тяхната инициативност и предприемчивост могат да се развият чрез  
осигуряване на условия за ранно кариерно ориентиране и професионален избор. 

Но за да се осъществят добри педагогически практики, е необходимо да се  повиши 
мотивацията на учителите за оставане в професията и да им се предостави възможност за 
усъвършенстване на професионалната квалификация . 

Целта на кариерното развитие е засилването на мотивацията на учителите за 
пълноценно участие в процеса на обучение и възпитание в училище и създаване на условия 
за конкуренция между тях; осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата в 
съответствие с възможности и амбиции; обвързване на професионалната кариера с 
нарастващ престиж, повече отговорности, съответстващо възнаграждение, включително чрез 
модела на системата за диференцираното заплащане. 

Кариерното развитие е процес на непрекъснато усъвършенстване на компетентности с 
цел повишаване качеството и ефективността на организирането, управлението и 
провеждането на образователно-възпитателния процес, както и за специализирана подкрепа, 
ориентирана към осигуряването и гарантирането на равния достъп до образование. 
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 
специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации, както и от 
обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от Министъра на 
образованието и науката и са вписани в информационен регистър. Квалификацията е 
въвеждаща, поддържаща и надграждаща. 
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Чрез участие в различни форми за квалификация, педагогическите специалисти 
актуализират или усъвършенстват придобити или придобиват нови компетентности. По този 
начин имат възможност да планират личностното и професионалното си израстване и 
кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите 
за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на 
национално, регионално, общинско и училищно ниво. 

На институционално ниво квалификацията се осъществява по план за 
квалификационната дейност, в съответствие с с установените потребности за повишаване на 
квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на 
атестиране. Тя може да бъде  

1. въвеждаща - насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в 
професията и ориентирана към адаптиране в образователна среда. Чрез въвеждащата 
квалификация се осъществява методическо и организационно подпомагане на 
педагогическите специалисти. 

2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностно 
усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното 
развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация  с цел повишаване на 
качеството на образование. 

Добрите практики за продължаващата квалификацията включват курсове, семинари, 
професионални педагогически и психологически тренинги, специализации, свързани с 
конкретна предметна област или с управление на образованието. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се удостоверява  
чрез система от квалификационни кредити, като постигнатите компетентности се отразяват в 
професионално портфолио на педагогическия специалист.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с 

оглед максимално развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна 
социална реализация. Образованието  трябва да позволи да се развие заложеното у всяко дете 
като насърчава проявлението и максималното  развитие на способностите на детето, както в 
процеса на обучение (натрупване на знания и формиране на умения), така и в процеса на 
възпитание (развитие на личността). Системата на училищното образование трябва да 
създава условия за добра социална реализация в професионален и в личностен план. 
Учителят, като основен участник в процеса на обучение и възпитание в училище, е ключов 
фактор за развитието на образователната система и за повишаване качеството на 
образование. 

С оглед повишаване на социалния статус и авторитета на българските учители  е 
необходимо да се отделят достатъчно средства за инвестиции в тяхната квалификация, да се 
създаде модел за кариерно израстване и да се въведе нова система за заплащане на труда, 
която да диференцира възнаграждението, да създава стимули за усъвършенстване и 
мотивация за качествено изпълнение на задълженията. 
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