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Цели на проекта 
 y Да създаде среда за взаимодействие между граждан-

ски организации, бизнес и институции за проучване на 

предизвикателствата и извеждане на препоръки, свър-

зани с формулирането на политики в сферата на пре-

подаване на ключови компетентности и подкрепа на 

педагогическите специалисти чрез по-ефективна про-

дължаваща квалификация в тази сфера.

 y Да предложи и валидира механизми за подобряване на по-

литиките, свързани с приложението на Закона за пре-

дучилищно и училищно образование и политиките за 

продължаваща квалификация на педагогическите спе-

циалисти в сферата на преподаването на ключови ком-

петентности чрез съвместни действия между граждан-

ски, публичен и частен сектор.

 y Да предостави препоръки към отговорните институции 

в лицето на МОН за механизми за приложение на Зако-

на за предучилищно и училищно образование, свързани с 

преподаването на ключови компетентности и подобря-

ване на системата за продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти за повишаване на ефек-

тивността и резултатите от обучителните програ-

ми, свързани с преподаване на умения в класната стая. 

Целеви групи
 y Административни структури на изпълнителната власт: 

Министерство на образованието и науката и ресорни-

те му дирекции

 y Неправителствени организации: експертни неправител-

ствени организации в сферата на образованието

 y Бизнес: работодатели и доставчици на обучения

 y Общественост: учители, директори, родители, пред-

ставители на университети.

Дейности 
Дейност 1: Проучване „Ключови компетентности и умения за ус-

пех – от закон към практика“

Дейност 2: Създаване на препоръки за ефективно преподаване на 

ключови компетентности/умения в класната стая и повишаване 

качеството на продължаващата квалификация на педагогически-

те специалисти

Дейност 3: Апробиране на препоръките за преподаване на умения 

в класната стая и механизмите за подобряване на качеството 

на обученията за квалификация на педагогическите специалисти

Дейност 4: Провеждане на заключителна конференция с участи-

ето на бизнес, граждански и публичен сектор за последващи дей-

ности за приложение на резултатите на макрониво.

Резултати от изпълнението на проекта 

Апробирани модели за преподаване и развиване на ключови компе-

тентности у учениците в България.

Бенефициент по проекта:  

Сдружение „Образование България 2030“

Обща стойност на проекта: 

87 518,36 лв., като безвъзмездната помощ възлиза на 100%, от 

които 85% в размер на 74 390,61 лв. от Оперативна програма  

„Добро управление“ 2014–2020, съфинансирана от Европейския съ-

юз чрез Европейския социален фонд, и 15% в размер на  

13 127,75 лв. от националния бюджет на Република България. 

Период на изпълнение:  

27.12.2018 г. до 27.06.2020 г. 

Проект №BG05SFOP001-2.009-050 

„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълне-
ние и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаване-
то и развиването на ключови компетентности у учениците“

www.eufunds.bg
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Според нас тези три сфери са взаимносвързани. Дългосрочната промяна на образователната система включ-
ва както информирано и активно общество, така и ефективни образователни политики. Същевременно тези 
процеси трябва да се базират на ясни индикатори, които да дават информация за състоянието и напредъка на 
образователната система и да надграждат усилията на заинтересуваните страни.

Кои сме ние
Образование България 2030 обединява организации от гражданския, частния и публичния сек-

тор за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030 г. За целта 

дефинирахме високи цели за българското образование и ангажираме гражданите и полити-

чески отговорните лица да работят заедно за тяхното постигане. Ежегодно проследяваме 

ключови аспекти на образователната система като: достъпа на всички ученици до качест-

вено образование, резултатите на учениците и реализацията им след училище. 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
Застъпваме се за ефективни 

 политики и устойчива промяна 
на образователната система

ФОКУСИРАМЕ УСИЛИЯТА СИ В ТРИ СФЕРИ:

МОНИТОРИНГ
Проследяваме тенденциите в об-
разованието и публикуваме еже-

годен мониторингов доклад

ИНФОРМИРАНЕ
Информираме за проблемите и 

развитията в сферата на образо-
ванието в България и популяризи-

раме добри практики
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К огато преди три години постави-
хме основите на сдружение Об-
разование България 2030, на една 
маса в Софийския университет 

седна разнородна група хора. Присъстваха ключови 
обществени фигури – политици от всички палитри, 
представители на най-влиятелните неправител-
ствени организации в образованието, изпълнителни 
директори на някои от най-големите компании в Бъл-
гария, главни редактори на медии. 

Идеята ни беше създаването на организация, коя-
то да допринася експертно за развитието на българ-
ското образование – и е подкрепяна от всички посо-
чени заинтересувани страни. Целта ни краткосрочно 
– доказателствено базирани политики, които да га-
рантират равни възможности за учениците. Целта 
ни дългосрочно – по-силен икономически растеж и со-
циалната кохезия. Все пак България e една от държа-
вите в ЕС с най-висока зависимост на резултатите 

на учениците от техния произход. Toва е много важен 
факт, който трябва да помним, да говорим за него – а 
за нас в Образование България 2030 до голяма степен 
е смисъла на съществуването ни. 

В последните три години ние публикувахме три 
мониторингови доклада, които проследяват проце-
сите в българското образование. Те ни помагат да 
виждаме едно положително развитие, но и все още 
твърде много пробойни в една система, за която на 
всички е ясно, че дори и глобално се променя много 
тромаво. Наричаме това издание „специално“, защо-
то то насочва прожекторите към ключовите ком-
петентности. Те са тема, която е актуална, там  
също има положителна промяна на законодателно ни-
во. На следващите страници обаче ще стане ясно, че 
тя тепърва трябва да се случи и в класните стаи.

На пръв поглед ключовите компетентности са ед-
но аморфно понятие, което този специален доклад  
опитва да обясни. Те обаче са решаващи образова-
нието да изгради адаптивни граждани – съответно 
и адаптивно общество, което да може да се променя 
заедно с изискванията на времето. Те са начинът да 
създадем просперираща България. 

Надяваме се, че добавяме стойност за развитието 
на системата в България. Вярваме, че нашите кон-
кретни препоръки, които ще последват това специ-
ално издание на мониторинговия доклад на Образова-
ние България 2030, ще са полезни за това.

Големи благодарности на нашия малък екип за по-
стигнатото през последната година. Благодарнос-
ти и на големия кръг от партньорски организации и  
съмишленици, които ни подкрепят и вдъхновяват. По-
мощта ви за нашата невероятно важна мисия е без-
ценна! 

Веселин Димитров
Изпълнителен директор  
на Образование България 2030

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ
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Настоящият доклад е резултат от проучване на 
приложението на чл. 77 от Закона за предучилищно 
и училищно образование в подзаконовите норматив-
ни актове. Законът определя девет ключови компе-
тентности да бъдат развивани у учениците като 
част от общообразователната подготовка. С това 
законодателят създава нормативно условие в рамки-
те на училищното образование учениците да придо-
биват знания, умения и отношения (нагласи), решава-
щи за успешната им реализация. 

Регламентирането на ключовите компетент-
ности в Закона само по себе си не гарантира ефек-
тивното им приложение в учебния процес в класната 
стая. Включването на ключовите компетентности в 
обучението в училище изисква „полагането“ на правна 
основа, която да осигури както необходимите правила и 
норми, така и цялостен подход за тяхното интегриране 
в преподаването и ученето в класната стая. 

Ето защо основният обект на изследване в насто-
ящия доклад е начинът, по който ключовите компе-
тентности са интегрирани в държавните образова-
телни стандарти и в учебните програми. Именно те 
определят рамката, в която педагогическите спе-
циалисти планират и реализират включването на 
ключовите компетентности в процеса на обучение. 
Тази рамка има две важни задачи. От една страна, 
следва да обясни механизма и изискванията за обуче-
нието на учениците във връзка с развитието на клю-
чови компетентности, а от друга, следва да подпо-
могне учителите с практически и методологически 
насоки за преподаване с фокус върху развитието на 
знания, умения и отношения. 

Разгледани също в дълбочина са и всички стра-
тегически документи, пряко свързани с училищно-
то образование, както и Националните програми за 
развитие на образованието за 2019 година. В тях на-
личието или липсата на фокус върху ключовите ком-
петентности са показателни за управленската воля 
за целенасочена и всеобхватна реформа с реално въз-
действие за образованието на всеки ученик. 

Анализът включва също и мнението и позициите на 
представители на редица от заинтересуваните стра-
ни, вкл. учители, директори, експерти от РУО, екс-
перти от специализираната администрация на МОН, 
преподаватели от педагогически факултети на вис-
ши учебни заведения, родители, ученици, управители 
на частни фирми, предоставящи услуги за повишава-
не квалификацията на педагогическите специалисти.  

Основните въпроси, които си зададохме и на които 
се опитахме да отговорим, бяха:

 y Как и в каква степен ключовите компетентности 
и свързаните с тях умения присъстват в норма-
тивната рамка, касаеща образованието.

 y Какви са целите и очакваните резултати пред об-
разователната система, що се отнася до разви-
тието на ключови компетентности. Как биха би-
ли измерени те?

 y Какви са възможностите за допълнителна 
квалификация на учителите по отношение на 
разглежданата тема. 

 y Какво означава всичко това за преките учас-
тници в образованието?

Докладът накратко



This report is the result of a thorough research on the im-
plementation of Article 77 of the Pre-School and School 
Education Act in secondary legislation. The Act defines 
nine key competences to be taught to students as a part of 
their compulsory school education. Thus, legislative con-
ditions are introduced so that students can acquire knowl-
edge, skills and attitudes that are key to their successful 
employment.
Integrating key competences into the law does not neces-
sarily guarantee their effective implementation within the 
learning process in the classroom. Their actual incorpora-
tion into the curriculum requires the development of sec-
ondary legislation to apply all necessary rules and norms, 
and to provide a comprehensive approach for their inclu-
sion within the learning process. 
Hence the main aim of the current report: to explore and 
analyze the approach for integrating the nine key compe-
tences into the state education standards and learning pro-
grammes. It is those standards and programmes that de-
fine the framework, within which pedagogical professionals 
teach key competences. This framework has two significant 
tasks. On one side, it has to explain the mechanism and the 
requirements connected to student training and key com-
petence acquirement, and on the other – to support teach-
ers with practical and methodological guidelines on how to 
focus their teaching on knowledge, skills and attitudes de-
velopment. 
An in-depth analysis of all strategic documents directly re-
lated to school education as well as the National education 
development programmes for 2019 has also been conduct-
ed. In these the presence or the lack of focus on key com-
petences is indicative of the political will for a purposeful 

and comprehensive reform that brings impact on education 
for all students. 
Additionally, the report includes the opinion of key stake-
holder representatives, including teachers, school princi-
pals, Regional Education Office experts, specialised ad-
ministration experts at the Ministry of Education, university 
professors at faculties of Pedagogy, parents, students and 
managers of private enterprises, providing teacher qualifi-
cation services. 
The main questions we raised and we attempted to answer 
were:

 y How and to what extent are the nine key compe-
tences presented in the legislative framework of 
education? 

 y What objectives and results are expected with the 
incorporation of the key competence development 
into the education process? How would the results 
be measured? 

 y What opportunities аre presented to teachers to 
improve their skills and training by participating in 
continuing professional development connected 
with the subject of this report?

 y What does all this mean for the direct participants 
in education? 

Executive Summary

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019 5
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Училищното 
образование днес

В началото разглеждаме голямата картина в българското образование 
през призмата на:

 y Равния достъп до качествено образование
 y Резултатите на учениците
 y Приложимостта на образованието
 y Образователната макросреда

Този преглед показва готова ли е образователната система да развива 
ефективно ключовите компетентности у учениците.



МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019 7

П рез 2019 г. продължава изпълне-
нието и развитието на започ-
налите преди няколко години ре-
форми в образованието. Те са 

все по-ясно припознати и като политически, и като 
обществен приоритет. Образователните полити-
ки на дневен ред са силно фокусирани върху: обхва-
щането и задържането на всички деца и ученици в 
образователната система, мотивиране, привлича-
не и задържане на учителите, повишаване нивата на 
функционалната грамотност (и на грамотността ка-
то цяло), развиването на дигитални компетентности 
у учениците, заздравяване и засилване на връзката 
бизнес–образование и продължаване по курса на дуал-
ното обучение в рамките на професионалното обра-
зование и обучение. Някои от тях постигат напредък 
по отношение на резултатите, докато при други са 
нужни допълнителни усилия, ресурси или различни под-
ходи и инструменти за гарантиране на успех. 

Въведеният през 2017 г. Механизъм за съвместна 
работа на институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в задъл-
жителна предучилищна и училищна възраст демон-
стрира добри първоначални резултати. Въпреки това 

данните на НСИ показват, че тенденцията в отпа-
дането на учениците се запазва, като за 2017/2018 
учебна година от обучение са отпаднали близо 3% от 
учащите се при 2.7% в сравнение с предходната. Разби-
ра се, би било твърде прибързано да наричаме Меха-
низма „неработещ“. Липсата на резултат може да се 
дължи на различни причини. Данните от НСИ са едва 
от първата година на приложението му, а повечето 
от върнатите деца са в предучилищна възраст. Ето 
защо ефектът върху училищното образование, съот-
ветно намаленият риск от отпадане, ще бъде видим 
на по-късен етап. Наред с това Механизмът няма как 
да адресира всички причини за отпадане от училище 
– като заминаване в чужбина например. По-скоро тук 
трябва да бъдат включени допълнителни стъпки за 
предотвратяване на повторното отпадане, както и 
инструмент за проследяване на това дали непълно-
летните български граждани извън граница посеща-
ват училище. 

Важна задача на образователните политики, коя-
то традиционно привлича общественото внимание, 
е повишаването на резултатите на учениците и ни-
вата на функционална грамотност. През последните 
10 години изследването PISA показва, че българските 
ученици постигат значително по-ниски резултати 
по четене, математика и природни науки от средно-
то за ЕС. 40% от 15-годишните български ученици са 
функционално неграмотни и не могат да пишат, че-
тат и смятат на ниво, достатъчно, за да се справят 
с ежедневието (при 20% средно за ЕС). Още повече не-
равенството в постиженията на учениците според 
техния произход също е критично високо. Разликата 
в резултатите на ученици от селски и от градски ра-
йони е 2 години  училищно обучение1, а едва 13% от 
децата в неравностойно положение постигат висо-
ки резултати2. 

Друг инструмент за оценка на резултатите на 
учениците са националните външни оценявания в IV и 
VII клас, както и държавните зрелостни изпити в края 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019



8 ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 // www.edu2030.bg

на XII клас. През 2017/2018 учебна година резултати-
те на учениците от националните външни оценява-
ния и държавните зрелостни изпити на пръв поглед 
изглеждат по-обнадеждаващи и по-добри от предход-
ната година. Пример за това е намаляването на де-
ла на слабите оценки по математика и повишаване 
броя на отличните оценки по математика, физика, 
английски и немски език на матурите. За сметка на 
това отличните оценки по БЕЛ са намалели двойно, 
а слабите са се увеличили. Имайки предвид честите 
промени в механизма и скалите за оценяване, резул-
татите от НВО и ДЗИ следва да бъдат внимател-
но интерпретирани. Все още е рано да се говори за 
трайни и дългосрочни тенденции. 

Според Европейската комисия през 2017 г. 77% от нас-
коро завършилите образованието си са реализирани на 
пазара на труда (при средно 80% за ЕС). В същото вре-
ме 22% от българите между 15- и 34-годишна възраст 
нито работят, нито учат, т.е. попадат в категори-
ята NEETs (Не работят, не учат и не се обучават)3. 
На фона на тези тенденции през 2018 г. България се 
изправя пред най-големия недостиг на квалифицира-
на работна сила от 2011 г. насам и заема 5-о място в 
света по този показател4. Друго сериозно предизви-
кателство е наличието на сериозен дисбаланс между 
търсенето и предлагането на работна сила с опреде-
лени умения и квалификация. 68% от работодателите 
се затрудняват да запълнят свободни работни пози-
ции основно заради липса на кандидати с необходими-
те умения и квалификация. 

Продължава да се наблюдава тенденцията за уве-
личение на бюджетните разходи за образование (в аб-
солютна стойност). През 2018-а те са с 600 млн. по-
вече от предходната година. През 2019 г. делът на 
тези разходи нараства с 9%5. 

Недостигът на педагогически специалисти про-
дължава да бъде едно от основните предизвика-
телства пред образователната система. Ако тен-

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС

Върнати обратно или 
записани за първи път в 
образователната система 

23 898

Повторно отпаднали 
от върнатите деца и 
ученици 

2124 (8.9%)

заминаване на 
семейството в чужбина 
(по индиректни данни)

35%

извършване на 
престъпление 

2%

заживяване на 
семейни начала

2%здравословни 
проблеми на детето 
или на родителя

причините не са установени, 
тъй като детето вече не 
може да бъде открито на 
адреса и не е получена никаква 
информация

заявено нежелание 
или неглижиране от 
страна на родителите

семейството е променило 
местоживеенето си, без да 
е известно къде и без да се 
отпише и съответно да 
запише детето в училище или 
детска градина

8%17%

18%

18%

ПРИЧИНИ ЗА 
ПОВТОРНО 
ОТПАДАНЕ

Източник : МОН

Изследването PISA не е съпоставимо с НВО и 
ДЗИ. За разлика от PISA националните външни 
оценявания и държавните зрелостни изпити из-
мерват в най-голяма степен знанията на учени-
ците по учебните предмети, докато PISA оценя-
ва и техните компетентности да се справят с 
реални практически задачи от ежедневието.
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денциите се запазят, след 8 години половината от 
педагогическите специалисти ще бъдат в пенсион-
на възраст6. Очаква се поетият от правителство-
то ангажимент за двойно увеличение на заплатите 
на учителите до 2021 г. да се справи с недостига на 
педагогически специалисти, особено в малки населе-

ни места и преподаващи по определени предмети ка-
то математика, физика, химия, биология, чужди езици 
и компютърни науки. Създава се също и възможност 
за допълнително финансиране на училища, които ра-
ботят с уязвими групи или непривилегировани общ-
ности. 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019
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Ключовите 
компетентности 
същност и приложение 

Какво са ключови компетентности. Къде и как намират 
приложение в подзаконовата нормативна уредба. 
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К лючовите компетентности за учене 
през целия живот, или накратко клю-
чови компетентности, са част от 
препоръка на Европейския парламент 

и на Съвета на Европейския съюз, насочена към всич-
ки страни членки, която касае: „предоставянето на 
ключови компетентности за всички, като част от 
техните [на страните] стратегии за учене през це-
лия живот, включително стратегиите за постигане 
на универсална грамотност“. Както става ясно и от 
самото име, тези компетентности обхващат целия 
живот на индивида и се развиват чрез формалното 
образование, неформалното учене и информалното 
учене. Изведени са осем ключови компетентности в 
т.нар. Европейска референтна рамка за ключови ком-
петентности7. Всяка една от тях е комбинация от 
знания, умения и отношения (нагласи), които са от 
решаващо значение за развитието на човека, соци-
алното включване, конкурентоспособността и при-
годността му за трудова заетост. Ключовите ком-
петентности са нужни на всеки човек за личностна 
реализация и развитие, адаптивност към променящия 
се пазар на труда, социално приобщаване, устойчив 
начин на живот и активно гражданско участие. Нуж-
но е да се отбележи неизменната връзка между при-

добиването на ключовите компетентности и приоб-
щаването на хората от уязвими групи, както и тези, 
застрашени от социално изключване. Самите компе-
тентности са така изведени8, че да обхващат всич-
ки аспекти, нужни за постигането на споменатите 
цели:

 y Комуникиране на майчин език;

 y Комуникиране на чужд език;

 y Математически, научни и технологични ком-
петентности;

 y Компетентности в областта на цифровите 
технологии;

 y Придобиване на умения за учене;

 y Социални и граждански компетентности; 

 y Чувство за инициатива и предприемачество;

 y Културни познания и умения за изразяване.

За постигането им, или поне за създаването на въз-
можности за развитието са нужни следните пред-
поставки, подсигуряващи, че9:

 y първоначалното образование и обучение пред-
лага на всички млади хора средствата да раз-
вият ключовите компетентности до ниво, 
което ги подготвя за самостоятелен живот 
на пълнолетни и което е основа за по-ната-
тъшно учене и професионално развитие. (Това 
условие в българския контекст е реализирано 
най-вече чрез включване на ключовите компе-
тентности и отчасти на свързаните знания, 
умения и отношения в стратегически доку-
менти, ЗПУО, Наредба № 5 за Общообразова-
телната подготовка, във всички новоприети 
учебни програми, както и в по-малка степен в 
част от останалата подзаконова норматив-

Ключовите 
компетентности 
същност и приложение 
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на рамка, които ще бъдат по-подробно разгле-
дани в следващата глава.);

 y се създават подходящи мерки за тези млади 
хора, които поради неблагоприятни образо-
вателни условия, свързани с лични, социални, 
културни или икономически обстоятелства, 
се нуждаят от специална подкрепа, за да реа-
лизират образователния си потенциал;

 y възрастните са в състояние да развиват и 
актуализират ключовите си умения през це-
лия си живот и е налице особен акцент върху 
целевите групи, определени като приоритети 
в национален, регионален и/или местен кон-
текст, като например лица, които се нужда-
ят от актуализиране на уменията си;

 y съществува подходяща инфраструктура за 
продължаващо образование и обучение на въз-
растни, включително учители и обучители, 
процедури за валидиране и оценка, мерки, на-
сочени към осигуряване на равен достъп до 
учене през целия живот и пазар на труда.

Важно е да бъдат въведени две уточнения:

„Всички ключови компетентности се считат 
за еднакво важни, защото всяка една от тях 
може да допринесе за успешен живот... Мно-
го от компетентностите се припокриват.. 
Аспекти от съществено значение за една об-
ласт ще подкрепят компетентността в дру-
га. Компетентността във фундаменталните 
основни умения по език, грамотност, матема-
тика и в информационните и комуникационни-
те технологии е съществена основа за учене, 
а умението за учене подкрепя всички учебни 
дейности. Има редица теми, които се прила-
гат в цялата референтна рамка: критично 
мислене, творчество, инициативност, уме-

ние за решаване на проблеми, оценка на риска, 
вземане на решения и конструктивно управле-
ние на чувствата играят роля във всичките 
осем ключови компетенции10“.

 y Що се касае до развиването им в училище, 
ключовите компетентности са междупре-
дметни и следователно са приложими във 
всички учебни предмети и училищни дейнос-
ти. Следователно която и да е ключова 
компетентност или всички заедно могат 
да бъдат развивани във всеки един уче-
бен предмет. Схващането, че дадена компе-
тентност, да речем математическа, може да 
бъде развивана само в часовете по матема-
тика и физика и не може да бъде развивана 
например в часовете по английски език, про-
тиворечи на цялостната философия на препо-
ръката на ЕС и на холистичния подход за при-
добиване на компетентности.

В стратегическите  
документи
Степента, в която ключовите компетентности на-
мират място в стратегическите цели за развитие 
на образователната система, е показателна за то-
ва дали съществува управленска воля подходът за 
придобиване на ключови компетентности да стои в 
основата на реформата в училищното образование. 
Ето защо важна задача на настоящото изследване 
е да идентифицира доколко и как ключовите компе-
тентности са част от стратегическите цели и ви-
зия за развитието на образователната система, как-
то и дали са взети под внимание при определяне на 
стратегическия курс на действие в една или друга 
област на образователната сфера. 
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За целите на настоящото изследване са разгледа-
ни шест стратегически документа, пряко свързани с 
развитието на училищното образование11:

Едва в два от тях обаче дефинираният стратеги-
чески курс на развитие е обвързан в определена сте-
пен с формирането на ключови компетентности за 
успешна реализация: Национална стратегия за учене 
през целия живот и Национална стратегия за повиша-
ване на грамотността. 

Вероятно липсата на дори минимален фокус върху 
ключовите компетентности в някои от останалите 
стратегически документи може да бъде обяснена с 
това, че те са разработвани в период, когато ключо-
вите компетентности все още не са силно разпозна-
ваема част от диалога за образователната реформа, 
макар и да са дефинирани като препоръка на ЕК още 
през 2006 г. 

Националната стратегия за учене през целия 
живот 2014–2020 развива цялостно генералната 
концепция за мястото и ролята на ключовите компе-
тентности в обучението в училище. Една от основ-
ните задачи, посочени в Стратегията, е „да се насър-
чи придобиването от всички граждани на универсални 
ключови компетентности като умения за учене, ини-
циативност и предприемчивост, културна осъзна-
тост, както и т.нар. „меки умения“ – като умение за 
работа в екип, за вземане на решение, за разреша-
ване на конфликти и т.н.“ Стратегията поставя си-
лен акцент и върху холистичния подход за придобива-
не на ключови компетентности: „Всички области на 
въздействие подкрепят придобиването и непрекъсна-
тото развитие на девет ключови компетентности 
за учене през целия живот в един общ процес“. 

Важна мярка за реализиране целите на Стратеги-
ята е „повишаване на качеството на училищното об-
разование и обучение за придобиване на ключовите 
компетентности, подобряване на постиженията на 
учещите и развитие на личността“. 

Въпреки че ключовите компетентности и тяхно-

то придобиване в рамките на училищното образова-
ние заемат централно място в Националната стра-
тегия за учене през целия живот 2014–2020, Планът 
за изпълнение на Стратегията за 2018 г. показва, че 
реалните дейности и мерки са в твърде малък мащаб. 
Това показва, че на практика се реализират твърде 
„малки“ стъпки, които нямат потенциала да доведат 
до желаното въздействие на Стратегията. 

Закон за предучилищно  
и училищно образование
Законът за предучилищно и училищно образование 
(ЗПУО) е може би първият (обнародван на 13.10.2015 г. 
и влизащ в сила близо година по-късно) нормативен 
документ в сферата на образованието, който се фо-
кусира не само върху развитието на знания, но и на 
умения. Ако това изобщо може да се разглежда ка-
то показател, то думата умения се споменава це-
ли 15 пъти в Закона, за сметка само на 5 за думата 
знания. В закона се прави референция към „ключовите 
компетентности за учене през целия живот“, като се  
въвежда съответно и понятието „ключови компе-
тентности“. 

В чл. 77 от ЗПУО са посочени основните групи клю-
чови компетентности, които би следвало да бъдат 
обхванати от образователната подготовка. С мал-
ко променен словоред, те напълно съвпадат с Ев-
ропейската рамка на ключовите компетентности, 
представена по-рано, като дори е добавена една до-
пълнителна компетентност: „умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и за здравословен начин на 
живот и спорт“.

Можем смело да заключим, че целта на законотво-
реца е била именно да интегрира препоръката на ЕС 
за развитие на компетентности в рамките на фор-
малното образование. Това се потвърждава и от  
т. 12 от Допълнителните разпоредби към ЗПУО, къде-
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то „ключовите компетентности“ се описват именно 
като „комплекс от взаимнозависими знания, умения и 
нагласи или отношения, необходими за личностното 
развитие на индивида през целия живот, за изграж-
дането на активна гражданска позиция и участие в 
социалния живот, както и за пригодността му за ре-
ализация на пазара на труда, определени на нацио-
нално равнище в съответствие с Европейската 
референтна рамка за ключовите компетентности 
за учене през целия живот, приета с Препоръка на 
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 
2006 г.“ В този смисъл понятието „ключови компе-
тентности“ в ЗПУО и „ключовите компетентности 
за учене през целия живот“ са взаимнозаменяеми по-
нятия. Важно е да се изясни също така, че: „Заложе-
ното разбиране за знания, умения и отношения в ЗПУО 
и в подзаконовите нормативни актове в сферата на 
образованието пряко кореспондира със схващането 
за знания, умения и отношения в Европейската рефе-
рентна рамка за ключовите компетентности12“.

От чл. 77 също така става ясно че, общообразо-
вателната подготовка, следователно и ключовите 
компетентности следва да се придобият „чрез изу-
чаването на общообразователни учебни предмети“.

За да бъдем напълно изчерпателни, трябва да ци-
тираме и чл. 5 от Закона, в който са включени цели-
те на училищното образование. От чл. 75 става ясно, 
че основните умения, които трябва да се развиват у 
учениците, са именно насочени към постигането на 
ЦЕЛИТЕ на училищното образование, или:

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и учи-
лищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, ду-
ховно-нравствено и физическо развитие и 
подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в  
съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му;

2. съхраняване и утвърждаване на българската 
национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходи-
ми за успешна личностна и професионална ре-
ализация и активен граждански живот в съвре-
менните общности;

4. придобиване на компетентности за прилага-
не на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите и способно-
стите на всяко дете и ученик и насърчаване на 
развитието и реализацията им;

6. формиране на устойчиви нагласи и мотива-
ция за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбира-
не и прилагане на принципите на демокрация-
та и правовата държава, на човешките права 
и свободи, на активното и отговорното граж-
данско участие;

8. формиране на толерантност и уважение към 
етническата, националната, културната, ези-
ковата и религиозната идентичност на всеки 
гражданин;

9. формиране на толерантност и уважение към 
правата на децата, учениците и хората с ув-
реждания;

10. познаване на националните, европейските 
и световните културни ценности и традиции;

11. придобиване на компетентности за разби-
ране на глобални процеси, тенденции и техни-
те взаимовръзки;

12. придобиване на компетентности за разби-
ране и прилагане на принципите, правилата, 
отговорностите и правата, които произти-
чат от членството в Европейския съюз.
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Между целите на образованието и ключовите ком-
петентности има допирни точки, без целите да ре-
ферират към Референтната рамка и без да можем да 
твърдим със сигурност, че има припокриване, или по-
не не пълно.

Друг важен извод, който може да се изведе, е, че 
макар и заниманията по интереси да попадат извън 
общообразователните учебни предмети, т.е. извън 
обхвата на чл. 77, то посочените в чл. 181 очаква-
ния от тяхното осъществяване силно се приближа-
ват до изискванията за придобиване на ключови ком-
петентности. 

В наредбите
Наредба за общообразователната  
подготовка
Тази Наредба е основният подзаконов нормативен 
акт, който регламентира очакванията за резулта-
тите от обучението на учениците, или казано на-
кратко, това, което те учат в училище. По всичко 
личи, че ключовите компетентности представляват  
съществена част от този документ. Въпросът е 
обаче не дали присъстват, а по какъв начин са при-
ложени. 

Още в самото начало на документа в Раздел II 
Характеристики на общообразователната подго-
товка се регламентира, че общообразователната 
подготовка обхваща деветте групи ключови компе-
тентности. 

Наред с това е формулирана и тяхната обща дефи-
ниция: „Ключовите компетентности са взаимнозави-
сими и представляват съвкупност от знания, умения 
и отношения, необходими за личностното развитие 
на индивида през целия живот, за изграждането на 
активна гражданска позиция и участие в социалния 
живот, както и за пригодността му за реализация на 
пазара на труда.“

Позовавайки се на чл. 77 от ЗПУО, Наредбата ре-
гламентира, че общообразователната подготовка 
обхваща деветте групи ключови компетентности, 
и допълва, че тя се осъществява чрез изучаването 
на учебните предмети. Докато „обхваща“ напомня за 
нещо, което вече е интегрирано/включено/заложено, 
„осъществява чрез изучаване“ се асоциира с това, 
което на практика се случва в класната стая. Тази 
формулировка създава условия за различни интерпре-
тации и неяснота за същността, значението и мяс-
тото на ключовите компетентности в рамките на 
учебния процес. Една възможна интерпретация е, че 
това, което ще се случва в действителност в клас-
ната стая, е да се изучават учебните предмети, а 
ключовите компетентности ще бъдат „автоматич-
но“ развивани с изучаването на предметното зна-
ние, независимо дали учениците или учителите пола-
гат допълнителни усилия в тази насока. Този пропуск 
на Наредбата да обясни ясно и разбираемо място-
то и ролята на ключовите компетентности в общо-
образователната подготовка, както и отношението 
между тях и учебните предмети, създава условия за 
неразбиране и нееднозначно тълкуване от страна на 
педагогическите специалисти. 

Очевидно е, че със ЗПУО законодателят е избрал да 
дефинира интегрирането на ключовите компетент-
ности в обучението в училище по начин, който дава 
възможност за избор на експертите (от администра-

Сякаш в училище се дава прекалено 
много информация, която децата под-
съзнателно разбират, че е много и че 
няма никакъв смисъл да го учат, за-
щото разполагат с някакъв капаци-
тет и като умствен, и като време, и 
се уморяват.

- родител
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цията) да доразвият тази обща дефиниция в държав-
ни образователни стандарти и изисквания. Даването 
на „по-широко“ определение на Закона вероятно е чес-
то срещана практика, имайки предвид, че именно екс-
пертите, а не народните представители, притежа-
ват капацитета да идентифицират най-ефективния 
подход за приложение на Закона в подзаконовата нор-
мативна уредба. Да видим как се случва това с включ-
ването на ключовите компетентности в общообра-
зователната подготовка по-нататък. 

Ал. 3 на чл. 3 дава обяснение за връзката между 
ключовите компетентности и учебните предмети.

 „Общообразователните учебни предмети по ал. 1 
са обвързани с ключовите компетентности по чл. 2, 
както следва: 

1. учебният предмет български език и литера-
тура изгражда основата на компетентности-
те по български език и на грамотността за 
четене и е пряко свързан с постигането на ба-
зовата, функционалната и комплексната гра-
мотност; 

2. учебният предмет чужд език е в основата на 
уменията за общуване на чужди езици; 

3. учебните предмети математика, човекът 
и природата, физика и астрономия, биология и 
здравно образование, химия и опазване на окол-
ната среда, технологии и предприемачество 
са пряко свързани с придобиване съответно на 
математическа компетентност и на основни 
компетентности в областта на природните 
науки и технологиите и са насочени към пости-
гане на математическа и на научна грамот-
ност; 

4. учебните предмети околен свят, човекът и 
обществото, история и цивилизации, география 

и икономика, философия, гражданско образование 
градят основата на социалните и граждански-
те компетентности; 

5. учебните предмети информатика, информа-
ционни технологии и компютърно моделиране 
са основополагащи за придобиване на дигитал-
на компетентност.“

Тази интерпретация за връзката между ключовите 
компетентности и учебните предмети показва, че 
експертите избират да приложат Закона по лесен 
за прилагане и разбиране подход, но той е в извест-
на степен непълен. Обвързването на ключови ком-
петентности с определени „близки“ по същност до 
тях учебни предмети може да доведе до разбирането 
сред учителите, че в даден учебен предмет следва да 
се развиват точно определени ключови компетент-
ности. От една страна, това може да подейства 
ограничаващо за учителя при избор на ключови компе-
тентности, които да развива у учениците. От друга 
страна, важно е също да припомним, че според смисъ-
ла на препоръката на ЕС за Европейската референт-
на рамка за ключови компетентности и според Нацио-
налната стратегия за учене през целия живот всички 
ключови компетентности може да бъдат развивани 
чрез всички учебни предмети и/или други средства за 
обучение. Така например според Наредбата дигитал-
ната компетентност може да бъде придобита основ-
но чрез предметите информационни технологии, ком-
пютърно моделиране, но не и чрез някои от другите 
предмети като английски език, музика или изобрази-
телно изкуство, както и че формирането на култур-
на компетентност и умения за изразяване чрез твор-
чество може да бъде реализирано основно чрез музика 
и изобразително изкуство. При цялостното обвързва-
не на ключовите компетентности с учебните пред-
мети всеки предмет би предполагал развиването на 
всяка една от компетентностите, което стои в ос-
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новата на духа на националните и наднационалните 
документи, свързани с насърчаването на развитие-
то на ключовите компетентности чрез образование 
и учене през целия живот. Макар и подходът на об-
вързване на ключовите компетентности с учебните 
предмети да не е изрично посочен в ЗПУО, този избор 
за представяне на връзката между ключовите компе-
тентности и изучаваните предмети може да доведе 
до неразбиране и ограничаване на учителите. 

Относно очакваните резултати, според Чл. 6. (1) 
„Държавният образователен стандарт за общообра-
зователна подготовка е съвкупност от изисквания за 
резултатите от обучението по всеки общообразова-
телен учебен предмет и определя компетентности-
те – знания, умения и отношения, които се очакват 
като резултати от обучението по учебния предмет 
в края на всеки етап от съответната степен на об-
разование.“

От тази дефиниция става ясно, че ДОС за общо-
образователната подготовка определя резултати-
те от обучението за всеки учебен предмет – знания, 
умения и отношения, които са определени като ком-
петентности. Важно е да се отбележи, че тези ком-
петентности са различни от ключовите компетент-
ности, но се различават от деветте групи ключови 
компетентности, заложени в чл. 77 на ЗПУО. 

Наредбата за общообразователната подготов-
ка не поставя изричното изискване за определяне на  
очаквани резултати за развиването на деветте гру-
пи ключови компетентности към края на всеки етап. 
Така липсва ясна представа за това какво следва да 
могат да правят учениците, за да демонстрират, че 
са придобили социална и гражданска компетентност 
например. Този пропуск да се уреди въпросът с очак-
ваните резултати по отношение развитието на клю-
човите компетентности води до липсата на единен 
подход при тяхното включване в отделните учебни 
програми. 

В чл. 6 ал. 2 авторите на Наредбата посочват из-

брания подход за обвързване на ключовите компе-
тентности с изучаваните по всеки учебен предмет 
знания, умения и отношения, като поставят очаква-
нето да се отбележи връзката на всеки един от гор-
ните три елемента с ключовите компетентности, с 
чието развитие е свързан. 

„(2) Структурата на държавния образователен 
стандарт по ал. 1 за всеки общообразователен уче-
бен предмет включва: 

1. степен и етап на образование; 
2. специфични цели на обучението по учебния пред-

мет в съответния етап; 
3. области на компетентности, очаквани резул-

тати от обучението (знания, умения и отношения) и 
връзката им с отделни ключови компетентности.“

Така срещу всеки очакван резултат за знания, уме-
ния и отношения се маркират съответните ключо-
ви компетентности, които имат връзка с него. Това 
повдига следните въпроси: 

Каква е причината авторите на Наредбата да по-
сочват кои точно ключови компетентности могат 
да бъдат развивани чрез осъществяването на очак-
вания резултат (напр. „Пресмята ток, напрежение, 
съпротивление…“)? Въпреки че за всеки очакван ре-
зултат е посочена връзка с няколко ключови компе-
тентности, защо се очаква, че той не може да бъде 

Децата могат да добиват много зна-
ния, но нямат умения как да си изка-
рат документ, какво да правят, ако 
отидат в болница, ако отидат в ня-
коя институция. И децата в тази въз-
раст го осъзнават това, че не могат 
да го правят, а искат да го правят.

- родител
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постигнат с развитието на други? Така например за-
що очакваният резултат от обучението по физика – 
„Пресмята ток, напрежение, съпротивление, отделе-
но количество топлина и мощност на тока в прости 
електрически вериги“, да не може да бъде постигнат 
чрез използване на дигитална компетентност напри-
мер. Това излишно ограничава представата за разви-
тието на ключовите компетентности, противоречи 
на духа и целите на Стратегията за учене през целия 
живот и на Европейската референтна рамка за клю-
чови компетентности и ограничава учителя свобод-
но да избере метод и подход за преподаване, съобра-
зен с интересите и нуждите на своите ученици. 

Остава неясно защо авторите на Наредбата изби-
рат да реализират волята на законодателя по точ-
но този начин в Наредбата за общообразователната 
подготовка. Ясно е обаче, че:

 y Не са описани очаквани резултати при разви-
тието на деветте ключови компетентности 
за клас или етап от обучението.

 y Практиката ключовите компетентности да 
бъдат изрично свързани с точно определени 
учебни предмети и/или с очакваните резул- 
тати от обучението по тях може да доведе 
до объркване и ограничаване сред учители-
те и противоречи на смисъла на Европейска-
та референтна рамка за ключови компетент-
ности и на Националната стратегия за учене 
през целия живот 2014–2020 ключовите ком-
петентности да се развиват в цялата съв-
купност от учебни предмети и чрез други 
средства на обучението.  

Учебните програми имат за цел да конкретизират 
компетентностите на учениците като очаквани ре-
зултати при завършване на класа/етапа. 

„(2) Учебните програми по ал. 1 определят целите 
на обучението, учебното съдържание и резултатите 
от обучението за съответния общообразователен 
учебен предмет в съответния клас.“

И тук авторите на Наредбата посочват, че роля-
та на учебните програми е определянето на очаква-

„Мисля, че всички учители имат условията да го правят (б.а. да развиват 
ключови компетентности у учениците си), но не всички го правят, повярвай-
те ми. Няма училище или директор, който да каже: „Да, моите учители всич-
ки развиват абсолютно всички компетентности у учениците“. Няма и не го 
правим, убедена съм в това... Понякога съжалявам, че сложих и тази мулти-
медия във всички кабинети, защото те казват: „Ние използваме интерактив-
ни методи, използваме мултимедията“. И какво? Това да прожектираш уро-
ка, т.е. страницата от учебника да я сложиш на компютъра и да я отвориш на 
дъската, според мен това не е интерактивен метод, това е просто олекотя-
ване на раниците на учениците. „Не си носете учебниците, защото аз учебника 
го имам да ви го прожектирам на дъската.“

- директор на училище
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ния за резултатите от обучението по съответния 
учебен предмет, но не и за деветте групи ключови 
компетентности. 

Единственото директно и по-обстойно приложе-
ние на ключовите компетентности в учебните про-
грами е регламентирано в т. 6 на чл. 8 от Наредба-
та – учебните програми да съдържат и описание на 
примерни „дейности за придобиване на ключови ком-
петентности, както и междупредметни връзки“. Този 
подход би бил от полза за учителите и педагогически-
те специалисти, при условие че:

 y предложените междупредметни връзки и дей-
ности са практически ориентирани успешни 
практики, които помагат на учителя при пла-
нирането и осъществяването на учебния про-
цес в час;

 y са описани примерни дейности и междупред- 
метни връзки за всички девет ключови ком-
петентности (като част от учебната про-
грама или чрез референция към външен източ-
ник), а не само за тези, които авторите на 
Наредбата посочват като свързани с учебни-
те предмети и/или очакваните резултати от 
обучението по тях. 

 y Тъй като това би било свързано със значител-
но увеличение обема на учебната програма, 
тези добри практики и междупредметни връз-
ки биха могли да намерят място и в отделна 
платформа. В нея учителите биха могли лес-
но да намират много повече примери за добри 
практики за развитие на ключови компетент-
ности в час. 

В заключение, макар и деветте групи ключови ком-
петентности да са сравнително добре представени 
в Наредбата за общообразователната подготовка, 
липсва изискването да се дефинират очаквани резул-

тати за придобиване на ключовите компетентности 
на ниво етап. Наред с това избирателното обвърз-
ване на някои компетентности с конкретни учебни 
предмети не предполага пълноценното им развитие в 
учебния процес и ограничава свободата и мотиваци-
ята на учителя да формира онези компетентности у 
учениците си, които той идентифицира като значи-
ми за тях. 

Наредба за оценяване на резултатите 
от обучението на учениците
Наредбата регламентира компонентите, видовете и 
формите на оценяване на резултатите на ученици-
те, както и учебните предмети и формата на нацио-
налните външни оценявания и държавните зрелост-
ни изпити. 

Чл. 3 от Наредбата посочва, че „обект на оценява-
не са компетентностите на учениците, придобити в 
резултат на обучението“. Не се конкретизира обаче 
дали това включва както специфичните за учебните 
предмети знания, умения и отношения, така и ключо-
вите компетентности. Досегашните формати тра-
диционно измерват по-скоро фактологичните знания 
на учениците, а в същото време липсва яснота по-ка-
къв начин ще бъдат преработени така, че да оценя-
ват и ключовите компетентности след приемането на 
ЗПУО през 2015 г. Тъй като няма ясно заложени очаква-
ния за резултатите на учениците във връзка с придо-
биването на ключови компетентности на ниво етап, 
няма как да има и унифициран подход. 

Все пак Наредбата посочва, че ключовите компе-
тентности са обект на оценяване единствено по 
отношение на НВО в IV, VII и X клас, но отново огра-
ничено – само във връзка с оценяването на компе-
тентностите по български език и математика, и по 
желание за X клас за чужд език и ИТ. Дори и да при-
емем на първо време, че тестовете действително 
са направени така, че да измерват ефективно функ-
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ционалната грамотност по български език и мате-
матика, измерването на само две от всички девет 
ключови компетентности показва, че като формат и 
съдържание националните външни оценявания и дър-
жавните зрелостни изпити тепърва предстои да  
бъдат обновявани и доразвивани така, че да измер-
ват постиженията на учениците, свързани с разви-
тието на ключови компетентности.

Важно е да се отбележи, че в отговор на МОН на 
наше запитване13, става ясно, че тече процес по пре-
образуване на настоящия формат на националните 
външни оценявания и държавните зрелостни изпити. 
Целта е до учебната 2021/2022 г. всички национални 
изпитни формати да измерват както знанията, уме-
нията и отношенията по учебните предмети, така и 
ключовите компетентности. 

Наредба за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала 
Начинът, по който ключовите компетентности са 
интегрирани в познавателните книжки, учебниците и 
учебните помагала, е определящ фактор за тяхното 
развитие в процеса на учене. 

Очевидна е липсата на интерес към ключовите 
компетентности в тази Наредба. Тук отново проли-

чава забелязаното и в някои от разгледаните дотук 
документи неглижиране и липса на желание или адми-
нистративен капацитет да се уредят практически ме-
ханизмите за ефективното приложение на ключовите 
компетентности в подзаконовите нормативни актове. 

Единственото споменаване на ключовите компе-
тентности в Наредбата за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала е в чл. 24, според 
който текстът и извънтекстовите компоненти в 
учебника трябва да отговарят на петнадесет из-
исквания, едно от които е да се осигурят „условия за 
формиране на ключовите компетентности, конкре-
тизирани в съответната учебна програма, и възмож-
ности за практическото им прилагане“.  

Така представено, това изискване е не само твър-
де повърхностно, незадълбочено и неконкретизирано, 
а в известен смисъл и „пожелателно“. Не става ясно 
какви точно условия да се осигурят, за да се форми-
рат ключови компетентности. Липсата на конкрети-
ка в изискванията създава твърде широки възможнос-
ти за интерпретация от страна на издателствата. 
Този опит да се регламентира развиването на ключо-
вите компетентности чрез използването на позна-
вателните книжки, учебниците и учебните помагала 
е твърде неструктуриран и повърхностен и има нуж-
да да бъде значително доразвит. 

„Откакто започнаха подобни външни оценявания в тестовата форма, аз спрях 
да пиша двойки в VII и XII, иначе си ги пиша, разбира се, там, където е необхо-
димо, с логиката: щом министерството е преценило, че той заслужава 4, как 
така аз ще му пиша 2. Това е тъжно. В смисъл че на повърхността излизат ед-
ни чудесни резултати, защото резултати около добър наистина, средно за 
страната, са добри. Но това е само външната страна, едни красиви цифри, 
които се отчитат, а на практика е съвсем друго.“ 

Учител по Български език и литература
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Наредба за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурното 
образование
Доколкото наредбата е насочена именно към придо-
биване на социални, граждански и интеркултурни ком-
петентности и доколкото е дадена рамка за граж-
данско образование и неговите цели в контекста на 
българското образование, то може да се намери дос-
та общо между Наредбата и една от ключовите ком-
петентности, а именно социални и граждански ком-
петентности.

На практика обаче още със създаването си Наред-
бата предизвика множество негативни коментари и 
негодувание сред хората, надяващи се на навлизане-
то на ефективно здравно и гражданско образование 
в училище. В Наредбата бяха заложени широк спек-
тър от цели и задачи пред българското училище, без 
да бъде дадено време за тяхното изпълнение. Само-
то гражданско, здравно, екологично и интеркултур-
но образование трябва да се осъществява в часове-
те на класа, в заниманията по интереси, в рамките 
на дейностите за допълнителна подкрепа или инте-
грирано в общообразователните часове. Училищата 
бяха задължени да създадат „Училищна програма за  
гражданско, здравно, екологично и интеркултурно об-
разование“. Бърз преглед на тези програми показва, че 
нито един от гореизброените варианти не се оказ-
ва особено ефективен, като училищата включват 
обичайните си дейности (училищни празници, нача-
ло/край на учебна година, участие в проекти и извън-
класни дейности) като форма за развитие на граж-
данското образование, а интегрирането му в другите 
учебни предмети остава рядкост или поне в общия 
случай не можем да го видим като част от училищна-
та политика. За последното не бива да търсим вина 
в педагозите, а по-скоро в недостатъците на Наред-
бата и липсата на подкрепа за изпълнението є на на-
ционално ниво.

Изключение прави въвеждането на предмета „Граж-

данско образование“ в XI и XII клас, учебните програ-
ми за който вече са приети, но самото им приложение 
ще започне за първи път през учебната 2020/2021г. 
от единадесетокласниците. 

Наредба за организация на  
дейностите в училищното образование
Наредбата е по-скоро свързана с административни-
те изисквания за организацията на образователния 
процес, като няма пряко отношение по разглеждани-
те от доклада въпроси.

Все пак чл. 25 от Наредбата е насочен към са-
моподготовката на учениците в целодневна форма 
на обучение, който посочва, че част от самоподго-
товката трябва да е свързана именно с преподаване 
и развиване на умения за самостоятелно учене.

Наредба за приобщаващо образование
Наредбата въвежда развитието на умения и ключо-
ви компетентности като средство за социализа-
ция, превенция на агресия и др. Както и в концепци-
ята на ЕС за развитие на компетентности, и тук 
виждаме развитието на уменията като основно  
„оръжие“ за приобщаването на всеки ученик. За съжа-
ление, тази връзка не е толкова ясно изведена, както 
в Европейската референтна рамка за ключови компе-
тентности, но съдържанието на стандарта показва 
мислене именно в тази посока. Доразвити са някои 
основни концепции и като цяло философията на ЗПУО, 
касаеща ключовите компетентности.

Една от основите на приобщаващото образова-
ние е именно подкрепата на личностното развитие 
на всички ученици, независимо дали те са диагности-
цирани с определени специални потребности, или не. 
Още в чл. 414 на Наредбата се посочва, че:

(1) „На децата и учениците в системата на преду-
чилищното и училищното образование се предоставя 
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обща и допълнителна подкрепа за личностно разви-
тие, която осигурява подходяща физическа, психоло-
гическа и социална среда за развитие на способно-
стите и уменията им.“ (2) „Подкрепата за личностно 
развитие се прилага в съответствие с индивидуал-
ните образователни потребности на всяко дете и на 
всеки ученик.“

Макар текстът ясно да заявява, че всеки ученик 
има индивидуални потребности и съответно се нуж-
дае от индивидуална подкрепа, то именно тази широ-
кообхватност на Наредбата и генерално на концеп-
цията за приобщаващо образование предизвика много 
полемики при приемането є и все още продължава да 
я прави една от най-неразбраните части на подзако-
новата нормативна уредба, свързани с образование-
то. Така и не беше уточнен въпросът относно то-
ва какво включва понятието „личностно развитие“ и  
съответно как може да бъде подкрепено то. До из-
вестна степен това допринася и за неразбирането 
какво е „подкрепа“ и защо всеки ученик се нуждае от 
такава в един или друг момент.

Наред с дейности за превенция на обучителните 
затруднения, както и дейности за преодоляване на 
проблемното поведение15, Наредбата регламентира 
целите и очакванията към кариерното ориентиране. 
Що се отнася до умения, то е дефинирано, че:

„Консултирането е насочено към: 1. разкриване на 
интереси, нагласи и мотивация за избора на образо-
вание и професия; 2. формиране на умения за планира-
не на учебното и личното време; 3. формиране на уме-
ния за планиране на кариерното развитие“.

Чл. 22 поставя фокус върху „библиотечно-инфор-
мационното обслужване“, като в алинея 3 ясно се по-
сочва: „Училищната библиотека формира в учениците 
култура и умения за търсене и ползване на информа-
ция, изгражда навици за непрекъснато самообразова-
ние, подтиква към креативност, подпомага достъпа 
до културни и образователни събития, мотивира лич-
ностното израстване и гражданската отговорност.“

Раздел 3 от Наредбата е насочен към Центровете 
за подкрепа на личностното развитие. Тяхната роля 
е да „подпомагат осъществяването на държавна по-
литика за осигуряване и предоставяне на обща и до-
пълнителна подкрепа за личностно развитие на деца-
та и учениците, включително чрез организиране на 
дейности за развитие на индивидуалните им способ-
ности и дарования в различни области“.

На практика в зависимост от желанията на деца 
и ученици (или от възможностите, които съответно-
то заведение може да предложи) в ЦПЛР се провеждат 
занимания по интереси под различни форми – клубо-
ве, ансамбли, отбори, секции и пр. Същото е валид-
но и за Националния дворец на децата. По информа-
ция на МОН16 към началото на учебната 2018/19 г. на 
територията на страната функционират 90 ЦПЛР, 
в които са формирани 5014 групи и в тях са включе-
ни 57 736 деца и ученици. Освен посочените 90 ЦПЛР, 
осъществяващи дейности по интереси, ЦПЛР са и 23 
ученически общежития, 7 астрономически обсерва-
тории, 43 центъра за специална образователна под-
крепа. Съществуват и 6 ЦПЛР, в които се осъществя-
ва и кариерно консултиране.

Финансирането на ЦПЛР е смесено – държавно, об-
щинско и собствени приходи, като за най-големите 
общини са заложени годишни средства от държавния 
бюджет в размер над 1.3 млн. лева17.

Tака, съществува ясна разделителна линия между 
различните видове ЦЛПР без наличието на ясно обе-
динителна цел или визия. Или ако приемем, че тази го-
ляма цел е „личностното развитие“ на всеки ученик, 
то както беше посочено вече, понятието и очаква-
ният краен резултат не са изяснени.

Също така заниманията по интереси са определе-
ни (и то с право) като средство не само за приобщава-
нето, но и за развитието на ключовите компетент-
ности на всеки ученик. След промените през 2017 и 
2018 г. в Наредбата за приобщаващото образование 
и в Наредбата за финансирането на институциите 
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в системата на предучилищното и училищното об-
разование се създават нови механизми за финанси-
ране на извънкласни дейности чрез осигуряването 
на целеви средства от държавния бюджет. Макар и 
със забавяне, през 2019 г. училищата отново получа-
ват допълнителни средства за тази цел. По данни на 
МОН18 през годината над 16 500 занимания по инте-
реси ще19 се проведат в 2249 училища в страната. В 
тях участие са заявили над 251 000 ученици, а близо 
60% са избрали STEM направления – „Дигитална кре-
ативност, Математика, Технологии, Природни науки“. 
Сред най-желаните направления са още „Изкуства и 
култура“ и „Спорт“. Интересен факт е наличието на 
засилен интерес към заниманията по шах в цялата 
страна, като в тях се включват над 3200 деца. Така 
шахът е третият най-популярен спорт след футбо-
ла и волейбола. Голяма популярност поддържат и ате-
лиетата по сценични и танцови изкуства, в които 
участие са заявили 31 200 ученици. През 2017/2018 г.  
интересът към „Твоят час“ също е бил много  висок, 
като в него са участвали 316 280 ученици. Събра-
ните данни от МОН посочват „висока удовлетво-
реност“ (над 91%, на база анкетно проучване сред  
125 432 ученици).

Наредба за статута и 
професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти
Наредбата рамкира дейността и очакванията от ра-
ботата на учителите, старшите учители и дирек-
торите. В чл. 8 за първи път се споменава, че планът 
за работа изготвен от класния ръководител за часа 
на класа, трябва да включва: „теми от глобалното, 
гражданското, здравното и интеркултурното обра-
зование, за кариерното им ориентиране и др.“

Все още остава неизяснен въпросът как всички из-
исквания и очаквания на Закона могат да бъдат ефек-

тивно приложени в рамките на малкия брой учебни ча-
сове, определени за час на класа. От Наредбата не 
става ясно да има очаквания към директорите, що се 
касае до развиване на ключови компетентности. В 
член 19. (2) се сочи единствено: „2. отговаря за спаз-
ването и прилагането на държавните образовател-
ни стандарти“.

Също така: „организира атестирането на педаго-
гическите специалисти и при необходимост органи-
зира изработването на план за методическа и орга-
низационна подкрепа“.

Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1 е мястото, 
където към учителя са отправени очаквания за при-
тежание на дадени педагогически компетентности, 
имащи отношение и към развитие на ключовите ком-
петентности. Например:

„Ето сега например тази година про-
ведохме обучение на тема „Инте-
рактивните методи в обучението“. 
Много техники ни показаха, които и 
за мен бяха интересни, но да ви кажа 
честно учителите реагираха по след-
ния начин „Ами то ще настане хаос 
в класа“. Защото това беше под фор-
мата на игра – изисква се децата да 
станат, да се подредят, кой по-бързо 
ще вземе маркера примерно. Показаха 
различни видове игри. Това според мен 
успява да ги концентрира децата, да 
ги съсредоточи върху самия час, но 
повечето колеги се притесняват, че 
няма да могат да ги овладеят.“

Директор на училище
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2.4. Умее да прилага информационните и кому-
никационните технологии в работата си, да 
подпомага и мотивира децата/учениците за 
формиране на дигитални умения. 

2.5. Насърчава усвояването на знания и на клю-
човите компетентности по съответния уче-
бен предмет, формира и развива в децата/уче-
ниците умения за самостоятелен живот, за 
междуличностно и междукултурно общуване, 
вземане на решения, съпричастност, отговор-
ност за собствените действия, за критично, 
самокритично и конструктивно мислене. 

2.6. Насърчава и направлява усвояването на 
знания, формирането на умения и нагласи за ус-
пех у децата/учениците, за самостоятелен жи-
вот, за междуличностно и междукултурно об-
щуване, вземане на решения, съпричастност, 
отговорност за собствените действия, за кри-
тично и креативно мислене, за умения за само-
рефлексия и др.  

2.11. Владее техники за презентиране и оказва-
не на подкрепа за изграждане на презентацион-
ни умения в учениците.

3.4. Изгражда умения у децата/учениците за 
самооценка, самокритичност и самоусъвър-
шенстване. 

4.2. Умее да ръководи група/клас, като споделя 
грижата и отговорността за децата/ученици-
те, формира умения за работа в екип, мотивира 
ги за участие в планираните дейности и за са-
мостоятелно учене, възпитава в дух на толе-
рантност и формира гражданска позиция. 

4.3. Познава и прилага конструктивни подходи 
на сътрудничество, за насочване на учениците 
към автономия в ученето чрез придобиване на 
ключови умения, а не механично запаметяване. 

4.6. подбира методи и подходи, ориентирани 
към формиране на съпричастност, ангажира-
ност, солидарност, съобразяване с личностни-
те и ценностните различия между хората ка-
то основа за взаимно разбирателство.

За съжаление, следващата точка от същото Прило-
жение: 3. Оценяване на напредъка на децата/учени-
ците, не кореспондира с предишните. Адресира се 
единствено познаването на ДОС за оценяване на ре-
зултатите на учениците, както и използването на 
подходящи показатели за измерване на знанията и 
уменията на учениците, но не се включва конкретна 
оценка на аспектите от образователния процес из-
броени в т.2.

Прави впечатление, че Раздел 8 и Раздел 9, съот-
ветно: Кариерно развитие на учителите, директори-
те и другите педагогически специалисти и Атестира-
не на дейността на педагогическите специалисти, не 
са обвързани с развитие на ключови компетентности.

В Раздел Х: Информационен регистър на одобре-
ните програми за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти, и конкретно чл. 94 би 
следвало да регламентира качеството на предлага-
ните учебни програми, но не става ясно кой е отгово-
рен за това, нито как на практика се гарантира ка-
чеството и има ли някаква форма на атестация.  

За момента тази роля е поета от дирекция „Квалифи-
кация и кариерно развитие“ към МОН. Има заложени 
административни параметри за контрол като изис-
кване за сертифициране на обучителните организа-
ции по ISO например20, активност на обучителните 
организации и пр., но не и на предлаганото качест-
во на обученията. Говори се активно за предстоящо 
обновяване на електронния регистър на обученията 
и възможност за публикуване на обратна връзка от 
страна на участвалите директори/учители.
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Наредба за усвояването на  
българския книжовен език
В Наредбата същността на овладяването на бъл-
гарския език и съответно доближаването до ключо-
вата компетентност „комуникиране на майчин език“ 
е насочено към ДОС и учебните програми. „Чл. 6. Ус-
вояването на българския книжовен език се изразя-
ва във:
 

1. овладяване и прилагане на компетентностите, 
определени с държавния образователен стан-
дарт за предучилищното образование по обра-
зователно направление български език и лите-
ратура; 

2. овладяване и прилагане на компетентности-
те по български език и литература, определе-
ни с държавния образователен стандарт за об-
щообразователната подготовка като очаквани 
резултати от обучението в края на отделните 
етапи и степени; 

3. овладяване и прилагане на компетентностите, 
определени с учебните програми по предмета 
български език и литература…“

В чл. 7 се добавят очаквания, че развитието на 
българския език трябва да се случва не само в часо-
вете по предмета, но и при изучаването на всички 
останали предмети (които се преподават на българ-

ски), чрез извънкласни дейности, допълнителна под-
крепа, консултации, работа с логопед и пр.

Чл. 9 се посочва, че овладяването на компетент-
ностите по български език „от децата се проследя-
ва от учителите… (3) Степента на усвояване на 
българския книжовен език от учениците се уста-
новява и чрез националните външни оценявания по 
български език и литература, както и чрез задъл-
жителния държавен зрелостен изпит по български 
език и литература по чл. 134, ал. 1 от Закона за пре-
дучилищното и училищното образование.“

От така формулираната т. (3) става ясно, че НВО 
и ДЗИ са ключови за проследяване на степента на ус-
вояване на българския книжовен език. Няма как да не 
си зададем въпроса, доколко тези „външни“ за учили-
щето оценки са наистина насочени към измерване-
то на съвкупността от знания, умения и отношения, 
и съответно доколко подготовката на учениците за 
справяне с тези оценявания включва развиването на 
компетентности. МОН прави ясна заявка, че с новия 
формат на матурите фокусът ще се насочва все по-
вече към оценка на уменията на учениците и на т.нар. 
функционална грамотност (виж Наредба за общо-
образователната подготовка). Новият формат, ако 
бъде пълноценно разработен, не само може да насочи 
повече внимание към компетентностите, но и ще да-
де възможност за по-пълно проследяване на тенден-
циите в тяхното развитие.

 „Обучението не е практически насочено, то е зубраческо, изисква се запаметя-
ването на набор от факти, които ще донесат успешен финал на ученика, би-
ло то в IV, VII или XII клас, които после излизат от главата и в крайна сметка 
младият човек остава без практически умения тогава, когато трябва да тър-
си професионална реализация, да продължава образованието си.“

-Учител
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Наредба за финансиране на институ-
циите в системата на предучилищно-
то и училищното образование
В наредбата са предвидени: „От държавния бюджет 
се предоставят целеви средства за занимания по ин-
тереси, организирани от държавните и общинските 
училища, за развитие на способностите, компетент-
ностите и за изява на дарбите на учениците“, както 
и за функционирането на центровете на личностно 
развитие. В този и в други нормативни актове се по-
сочва че и двете форми – занимания по интереси и 
центровете за личностно развитие – би следвало да 
спомогнат за развитието на пълния потенциал на 
учениците, вкл. и на техните ключови компетент-
ности. Въпреки това връзката между развитието на 
последните и финансирането отсъства.

В учебните програми
На уебстраницата на МОН може да бъдат намере-
ни новите учебни програми, влизащи в сила от учеб-
ната 2016/17, 2017/18 и 2018/19 година и тези, които 
предстоят да влязат в сила съответно през 2019/20, 
2020/21, 2021/22 учебна година. Така от 2021 година 
ще се затвори пълният цикъл за осигуряване на обу-
чението по общообразователна подготовка за учени-
ците от I до XII клас. 

До учебната 2016/2017 година основен фокус на 
учебните програми е придобиване на знания, уме-
ния и отношения, пряко свързани с учебния пред-
мет. Самите учебни програми са разделени на ядра.  
По-важните компоненти, с които е придружено вся-
ко ядро, са:

 y Очаквани резултати на ниво учебна програма

 y Очаквани резултати по теми

 y Възможни междупредметни връзки. 

Генерално, междупредметните връзки не са пред-
ставени на базово ниво, като са дефинирани твърде 
общо: напр. развиване на четивна техника в часовете 
по „Човекът и обществото“ или четене на  научнопо-
пулярни текстове в часовете по български език и ли-
тература. Не се задават препоръки, свързани с раз-
витие на функционална грамотност, използване на 
знания и умения от един предмет за разрешаване на 
проблеми, свързани с друг, и пр. Има примери за кон-
кретни дейности, създаващи междупредметни връз-
ки, като изработване на макети (история и изобра-
зително изкуство). Често за повече от половината 
ядра не се дават „възможни междупредметни връзки“, 
което допълнително показва липса на истинска за-
дълбоченост по този аспект.

Всички представени след приемането на ЗПУО 
учебни програми следват сходен формат, който се 
състои от следните части21:

1. Кратко представяне на учебната програма 
Целта е да се направи връзка между изучаваното 
през текущата учебна година и придобитите знания 
и умения през предишните учебни етапи. 

2. Очаквани резултати от обучението по учебния 
предмет в края на класа
Ако трябва да направим сравнение между стари и но-
ви учебни програми, що се касае до очаквани резулта-
ти, то резултатите при учебните програми, влизащи 
в сила след приемането на ЗПУО, са много по-близ-
ки до Европейската рамка за развитие на ключови-
те компетентности, макар и да не реферират към 
нея. В учебните програми по БЕЛ се наблюдават мно-
го от параметрите, свързани с компетентността по 
майчин език от европейската рамка. В учебните про-
грами по история, биология и др. (в променливи про-
порции за различните етапи на образованието) се 
наблюдават цели, свързани с развитието на ключо-
ви компетентности, не само в пряка връзка с учеб-
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ния предмет, но и други като: Умение за създаване и 
разчитане на графики при изучаване на биология (ма-
тематическа компетентност), Извлича и интерпре-
тира информация от писмени документи, карти, из-
ображения, схеми, диаграми (история и общуване на 
роден език); Проявява критично отношение при рабо-
та с различни източници на информация (гражданска 
компетентност) и пр.

3. Учебно съдържание 
Частта учебно съдържание най-пълно се доближава 
до учебните програми допреди 2015 г. Тук се дават 
компетентности, които ученикът трябва да придо-
бие, свързани с изучаването на дадения предмет. Фо-
кусът е поставен основно върху знания, въпреки че се 
наблюдава много по-широко използване на т.нар. ак-
тивни глаголи (асоциирани с таксономията на Блум) 
като разпознава, сравнява, оценява и пр. За съжале-
ние, в по-голямата си част се срещат глаголите от 
най-ниските две нива (по Блум) – познава, представя, 
разграничава. 

Друга особеност, която буди интерес, е липса-
та на обвързаност между очакваните резултати от 
обучението и учебното съдържание, поне що се ка-
сае до ключови компетентности. Макар последни-
те да са засегнати в очакваните резултати, то що 
се отнася до учебно съдържание, не виждаме реално-
то им включване. Това говори за непълно съгласува-
не между учебното съдържание и очакваните резул-

тати от обучението, както и създава допълнителни 
пречки за учителите да развиват компетентности 
поради липса на тяхното реално преплитане с учеб-
ното съдържание и съответно отделните раздели и 
урочни единици, които трябва да бъдат преподаде-
ни и изучени.

4. Препоръчително процентно разпределение на за-
дължителните учебни часове за годината 
За първи път22 в самите учебни програми се въвежда 
препоръчително процентно разпределение, което да 
подпомогне  учителите при съставянето на техните 
годишни разпределения. Обръща се повече внимание 
на упражненията и практическите дейности, като в 
часовете по гражданско образование те са над 50%! 
Остава под въпрос доколко може да бъдат увеличени 
часовете за упражнения по науките например, при по-
ложение че материалът за изучаване остава подобен 
като обем, а се наблюдава намаляване на часовете по 
тези предмети. 

Учителите отбелязват, че материалът е много. 
Понякога един учебен час не стига за преподаване-
то на една урочна единица. Националните празници,  
грипни и други ваканции допълнително намаляват 
именно времето за упражнения/практически дейнос-
ти и реалната възможност за работа по проект, ин-
тердисциплинарни уроци, интерактивни дейности, 
развиване на умения е изключително ограничена.

„Кога да стане това? Имам 54 учебни часа за годината и 54 урока в учебника. 
Много рядко, максимум 1-2 пъти на срок, мога да си позволя да правя нещо 
по-различно – презентация, проект. А време да обсъждаме културата на 
класната стая и пр., да не говорим... Отделно, както сега, 24 май ми съвпада  
с всички часове с VIII клас, направо изпадам в ужас.“

-Учител по Български език и литература
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5. Специфични методи и форми за оценяване на по-
стиженията на учениците

6. Дейности за придобиване на ключовите компе-
тентности, както и междупредметни връзки 
Именно тук ясно се заявява, че развиването на дадени 
компетентности е част от задачите на изучаването 
на даден предмет. За съжаление, отново виждаме не-
съвършената логика на ДОС за общообразователна-
та подготовка, че определени компетентности мо-
гат да се развиват само чрез определени предмети, 
което противоричи на цялостната философия за клю-
човите компетентности. Посочването на междупред- 
метни връзки като неразделна част от програмата и 
от компетентностите са възможност за истинско-
то им развитие, чрез използването на знания от ед-
на сфера в друга ситуация и/или контекст (трансфер 
на знания), нещо с което учениците се затрудняват, 
за което свидетелстват и резултатите им от PISA.

Въпреки ясното извеждане и рефериране към клю-
човите компетентности, някои недостатъци са лес-
но забележими:

 y Липса на консистентност при създаването 
им (различен подход на експертите, създали 
програмата). На места се използват табли-
ци, а на други – текст. На места имаме кон-
кретни примери за развиване на ключови ком-
петентности и междупредметни връзки, на 
места по-скоро тези примери са дефинирани 
като очаквани резултати.

 y Някои от посочените дейности се повтарят 
в различни етапи и предмети като при уме-
нията за учене, които най-често (за съжале-
ние, и почти единствено под тази има форма) 
можем да забележим като самонаблюдение 
и наблюдение на съучениците. Друг недобър 
пример са предложените дейности и меж-
дупредметни връзки по отношение на диги-

талните компетентности. Там като основна 
форма на развитието им е посочено употреба 
на текст от „дигитален източник“, без да се 
посочват много по-важните „умения за тър-
сене, събиране и обработка на електронна ин-
формация23“ и пр. 

 y Не на последно място, липсва реална насока, 
дори в графа дейности, за това как самите 
учители да включват дейности, развиващи 
ключови компетентности, в уроците си.

Така  липсата на конкретни насоки за развиване-
то на ключовите компетентности у учениците (във 
или извън учебните програми) и липсата на фокус вър-
ху необходимостта от промяна на преподаването ос-
тават чувство за липса на цялостен подход. Съще-
временно се залага на силно опростен модел с фокус 
върху единични дейности и на схващането, че даден 
предмет е повече или по-малко „отговорен“ за наличи-
ето на дадена компетентност и повърхностни меж-
дупредметни връзки, които не гарантират систем-
ното развиване на дадена компетентност. 

Национални програми за 
развитие на образованието
През последните години все повече се увеличават На-
ционалните програми за развитие на образованието. 
През 2019 г. броят на програмите се увеличава от 13 
на 17, а предвиденото финансиране за изпълнението 
им от 64 мнл. лева през 2018 г. на 76 млн. лева през 
2019 г.

От тези 17 като имащи отношение по темата мо-
гат да бъдат посочени: „Мотивирани учители“, „ИТ 
бизнесът преподава“, „Иновации в действие“, „Осигу-
ряване на съвременна образователна среда“, „ИТ кари-
ера“ и „Квалификация“. Последната ще бъде разгледа-
на по-подробно в следващата глава. Новата програма 
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„ИТ бизнесът преподава“ с бюджет от 1 000 000 лева 
предвижда създаването на условия за партньорство 
между ИТ бизнеса и училищата, в рамките на което 
представители на технологични фирми ще организи-
рат семинари за учениците от I до X клас. Предвиж-
да се в гимназиалната степен представители на биз-
неса да преподават съвместно с учителите, както и 
да се даде възможност на учителите да опреснят и 
надградят знанията си чрез краткосрочни стажове и 
участие в проекти на ИТ фирми. За първи път се ре-
гламентира и финансира в толкова широк мащаб въз-
можността професионалисти от бизнеса да влязат в 
класните стаи и обратното.

Важно е да се спомене и модулът на Национална 
програма „Мотивирани учители“. Той е насочен към 
кадрово осигуряване на педагогически специалисти 
по математика, физика и астрономия, информати-
ка и информационни технологии в училища в райони с 
недостиг на кадри, ниски резултати на НВО или дру-
ги специфични условия. Програмата ще предлага и  
въвеждащо основно обучение за придобиване на ква-
лификация „учител“ по същите предмети.

Три програми са насочени към обновяване на инфра-
структурата в училищата, свързана с изучаването 
на информационни технологии, развиването на учеб-
ни програми и улесняване на достъпа до ИТ образова-
ние в средното образование, както и обновяване на 
материално-техническата база в сферата на про-
фесионалното образование и подобряване на услови-
ята за експериментална работа по природни науки. 
Последното се оказва изключително скъпоструващ 
процес, като през 2019 г. са  отделени 2 млн. лева за  
осъществяването му.

Не бива да пропускаме и Националната програма 
„Иновации в действие“ с бюджет от 1 572 600 лв. за 
обмен на добри практики. Планира се да се включат 
до 580 училища. Програмата ще подпомага партньор-
ство между две иновативни училища, както и между 
иновативно и „неиновативно“. 

Обобщение
Придобиването на ключовите компетентности за 
учене през целия живот несъмнено е едно от най-
важните условия за адаптивност към променящите 
се условия на живот и бързо развиващия се пазар 
на труда. Както вече беше посочено на няколко 
места в проучването, те играят важна роля за 
приобщаването на отделния индивид, превенция 
на социалното изключване и феномени като 
продължителен24 престой в статистиката на 
хората, които „нито са в трудова заетост, нито са 
в образование или обучение“. В такъв риск са най-вече 
младите хора, като делът на тези, които „нито учат, 
нито работят“, е почти 22%25, което ни нарежда на 
3-то място в Европа по този показател, веднага след 
Италия и Гърция.

Доколкото ключовите компетентности са именно 
за „учене през целия живот“ и посочените данни по-
казват, че младите хора имат най-остра нужда от 
тях, то е логично придобиването им да започне и да 
бъде съсредоточено именно във формалното образо-
вание26.

Точно 10 години след Препоръката27 на Европей-
ския парламент и на Съвета на Европа за интегри-
рано развитие на ключови компетентности за учене 
през целия живот влиза в сила Закон за предучилищ-
ното и училищното образование. В него се посочва, 

„Аз това много съм си го мислил и съм 
го споделял с учители, че трябва да 
има някаква голяма и рязка промяна, 
за да се случи нещо. Има промени, но 
те са много, много малки и това кое-
то са променили, не поправя нещата.“ 

-Ученик
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че ключовите компетентности трябва да бъдат „об-
хванати от общообразователната подготовка“. Та-
ка ЗПУО се превръща в един от най-преките провод-
ници от стратегически документи, през нормативна 
рамка към практика. Можем да го определим и като 
най-мащабния, що се касае до евентуален ефект – в 
образователната система (в училище и детски гра-
дини попадат над 800 000 деца).  

Ако ЗПУО отговаря на въпроса „какво трябва да се 
направи“ – интегрирано развиване на ключови компе-
тентности чрез общообразователните учебни пред-
мети, то отговорът на въпроса „как да се направи“ 
би следвало да дойде от най-вече от Наредба № 5 
за общообразователната подготовка и т.нар. нови 
учебни програми. В Наредба № 5 ставаме свидете-
ли на значително разминаване с Европейската рефе-
рентна рамка за ключови компетентности. В Наред-
бата е потвърдено, че ключовите компетентности 
може и трябва да бъдат „обхванати“ от общообразо-
вателната подготовка, изведени са и връзките меж-
ду отделните учебни предмети, очакваните резулта-
ти от обучението и ключовите компетентности, но 
според същата Наредба определени учебни предме-
ти са „основополагащи“ за придобиването на опре-
делени компетентности. Например: „учебният пред-
мет български език и литература изгражда основата 
на компетентностите по български език и на гра-
мотността за четене и е пряко свързан с постига-
нето на базовата, функционалната и комплексната 
грамотност“. Напълно сме съгласни, че що се касае 
до грамотност и умение за четене, то часовете по 
български език и литература биха имали най-голяма 
добавена стойност. Що се касае обаче до функцио-
нална грамотност и развиване на умения като „спо-
собност28 да търсим и да обработваме информация 
в писмена форма, данни и концепции, за да ги използ-
ваме с научна цел и да я систематизираме“, то учеб-
ният предмет български език и литература би бил 
недостатъчен и учениците, особено тези в по-голе-

мите класове, би следвало да имат достъп до раз-
лични задачи, свързани с обработване и анализ на 
информация, респективно с различни текстове в от-
делните учебни предмети.

Подобна структура, освен ограничаваща педагози-
те, противоречи на философията на рамката на клю-
човите компетентности, където ясно е изведено, че 
„коя да е ключова компетентност или всички заед-
но могат да бъдат развивани във всеки един учебен 
предмет“. Основната дума тук е могат. Има различни 
методи, задачи, дейности, проекти и пр. за постига-
нето на тази цел. Всеки педагог трябва да има свобо-
дата да избира кои компетентности и по какъв начин 
да развива у учениците си.

Аналогична е ситуацията с учебните програми. По 
всеки учебен предмет, за всеки клас се посочват клю-
чови компетентности, както и дейности и междупред- 
метни връзки, които да спомогнат за развиване-
то им. За съжаление, твърде често са изведени пет 
или по-малко (от общо 9 ключови компетентности в 
ЗПУО), които би трябвало да са свързани с учебното 
съдържание и очакваните резултати за съответно-
то ниво. Що се касае до предлаганите дейности за 
придобиване на компетентности, то могат да бъдат 
отправени много критики:

 y посочените дейности невинаги са свързани с 
развиването на умения; 

 y съществува смесване на компетентности по 
съответния учебен предмет с ключови компе-
тентности; 

 y недобре формулирани дейности – понякога 
звучат по-скоро като цел или очакван резул-
тат; 

 y често повторение на еднотипни дейности в 
програмите на различни класове и предмети. 
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Тези критики биха могли да бъдат отработени във 
времето и генерално предложените дейности подо-
брени, но съществува и един генерален недостатък, 
а именно недостатъчното количество и подробно  
описание на такъв вид методическа подкрепа. Най-ве-
роятно учебните програми не са място, където под-
робно да бъдат описани методи и добри практики за 
развиване на умения и придобиване на компетент-
ности, но нуждата от допълнителни материали по 
темата (помагала, онлайн платформа или друго) и ре-
ферирането към тях е очевидна.

Новите учебни програми правят голям скок напред, 
що се касае до ключовите компетентности. Въпре-
ки че в текста на ЗПУО и Наредбата за общообразо-
вателната подготовка са заложени придобиване на 
компетентности, то именно учебните програми са 
документите, по които учителите се ориентират 
и съответно създават годишните си разпределе-
ния. Така че можем да оценим като съществен факта, 
че тези „ориентири“ включват ключови компетент-
ности, както и насоки за работа с ученици за придо-
биването им. Макар и непряко свързано, в програми-
те е препоръчано повече време за упражнения, които 
на теория по-лесно биха се съчетали с работата за 
развиване на умения и компетентности. На места се 
посочват и методи на оценяване, като портфолио или 
проект, които също имат положителен ефект.

Тъй като придобиването на ключовите компе-

тентности зависи от множество фактори, които не 
се свеждат единствено до учебните програми, то 
се създава очакването те да бъдат интегрирани и 
в останалата част от подзаконовата рамка. Това в 
най-пълна степен се случва в Наредбата за приобща-
ващо образование. В нея именно компетентностите 
се посочват като един от основните методи, чрез 
които всеки ученик може да бъде приобщен към кла-
са и обществото. Регламентирани са механизмите 
за провеждане на извънкласните дейности, както и е 
посочена огромната им роля за придобиване на клю-
чови компетентности. Допълнително се извежда и 
дейността кариерно консултиране и на библиотеч-
но-информационното обслужване, които при подходя-
щи условия също биха имали положителен ефект по 
темата. Важна част от Наредбата е функциониране-
то на центровете за подкрепа на личностното раз-
витие. От една страна, тези центрове предоставят 
достъп на много ученици до занимание по интереси, 
както и им е предоставено немалко финансиране. От 
друга страна, така и не бяха изведени обща визия и 
общи цели (на национално ниво) за постигане от тези 
центрове. Съществуват единствено насоки на функ-
ционирането им, като центровете обикновено имат 
собствен правилник и съответно целите, които все-
ки един си поставя, могат да варират.

Останалата част от подзаконовите нормативни 
актове, касаещи образованието, по-скоро не дефини-

 “Дори да са развити тези умения (б.а. ключовите компетентности ), то деца-
та не са ги придобили в училище. Нашето училище учи на това как да учиш ден 
за ден, за да изкарваш оценки. Схемата на учениците е кога и по какво да учат 
за да изкарат най-добрата оценка и изобщо не мислят това знание за какво 
им служи. За тях не е ясно защо някой го е сложил там и как да го използват на 
практика, за да има стойност за бъдещето им.”

-Родител
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рат норми и условия, насърчаващи придобиването на 
ключови компетентности. Не се посочват допълни-
телни финансови стимули; не се посочва нуждата от 
допълнителна квалификация по темата, както и из-
ползването на часовете на класа или създаването на 
училищна програма за реализирането на гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование. 

Също така остава отворен въпросът как се измер-
ва напредъкът на всеки ученик, що се касае до разви-
ти умения и придобити ключови компетентности. Тъй 
като няма ясно заложени очаквания за клас или степен 
на образование, то няма как да има и унифициран под-
ход. Не са налични и препоръки към избор на една или 
повече ключови компетентности и измерването им в 

В V и VI клас, понеже там вече съм минала по новата програма, не съм усети-
ла някаква значителна разлика. Ето какво трябва да се промени. Първо, промя-
на на програмата, където е възможно, ако е възможно. Обикновено се казва: „То 
вече е прието като закон“, като че ли законът е свещена крава и не може да се 
побутне от пътя като в Индия. Трябва по-голяма свобода за учителя и облек-
чаване от административни задължения. Мисля, че това изчерпва всичко.

началото и края на учебната година, да речем. Оста-
ва единствено заявката на МОН, че новият формат на 
национални външни оценявания и зрелостни изпити ще 
смени фокуса от възпроизвеждане на знания към из-
мерване на умения и ключови компетентности. В как-
ва степен и доколко успешно ще се случи последното, 
ще разберем още в края на учебната 2018/2019 г., ко-
гато ще бъдат проведени и първите обновени НВО за 
IV и VII клас. Дори и тогава, при така съществуваща 
законова рамка, ще е трудно да си отговорим на въ-
проса, защо определени компетентности липсват 
у учениците, дали е защото не е правен опит за раз-
виването им, дали защото този опит е бил неуспе-
шен, или се касае за други фактори.

-Учител по Български език и литература
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Нова крайна цел 
на образованието
ДИЯН СТАМАТОВ, ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧНОТО 119-О СУ, ВИЖДА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ – 
ЗАЩО ДА СЕ ПРЕПОДАВАТ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОГАТО СЕ ПОЛАГА ИЗПИТ, 
В КОЙТО ПРОСТО СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА ИНФОРМАЦИЯ
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К ато бивш заместник-министър на образо-
ванието и науката и един от най-актив-
ните и успешни директори в България, е 
пределно ясно, че Диян Стаматов знае в 

най-голяма конкретика какви са дефинициите за клю-
човите компетенции. Също толкова добре обаче той 
е наясно и с предизвикателствата те да преминат 
от закон към прилагане в класна стая. 

Срещаме Стаматов в неговия хабитат – столич-
ното 119-о СУ, което той управлява от над 10 години. 
119-о вече е институция, престижно място за уче-
не, цел на много деца. Стаматов има лукса да има 
заместник, който се занимава усилено с квалифика-
цията на учителите, и ученици, които осъзнават до-
бавената стойност от извънкласната дейност и би-
нарните уроци, които обединяват различни предмети. 

На много места това не е даденост. В разговора 
ни Стаматов описва „тъгата“ на свои колеги дирек-
тори, които не „виждат никаква добавена стойност 
от своя труд“. Училища, основно в малките населени 
места, където учениците са от уязвими групи. За тях 
да се търси натрупване на ключови компетентности 
не само че не е приоритет – въпросът е придобиване-
то на „елементарна битова житейска грамотност“. 
Стаматов смята, че тук става дума за „страшно го-
лям процент“ ученици, места, където няма усмихнати 
учители, няма и усмихнати деца.

Горният абзац излиза извън фокуса на този специа-
лен доклад, но е толкова важен за цялата картина в 
българското образование, че нямаше как да не споме-
нем този аспект от разговора със Стаматов. 

Ако обърнем погледа си от житейската грамот-
ност към ключовите компетентности, според не-
го българските учители до голяма степен не ги при-
лагат във вида им, в който са описани. „Основната 
причина за това е, че продължава да се преподава 
по стария традиционен класно-урочен подход, доба-
вя той. Излизането от тази рамка и влизането в но-
ва крайната цел на образованието, а именно да под-

готвя съвременни, адекватни на времето хора – тази 
промяна е много трудна и може би това е най-реши-
телната реформа, която може да си позволи всяка ед-
на страна, включително и нашата.“ 

Но в България тази стъпка все още не се реализира 
смело. „Определено това е най-големият ни реформи-
ращ се процес и проблем, към който трябва да се вър-
ви“, казва Стаматов.

Той смята, че само в „един-два“ големи универси-
тета педагозите се подготвят адекватно за този 
процес, останалите обаче работят по стария клас-
но-урочен подход на преподаване. Това е основна при-
чина ключовите компетентности да не намират пъ-
тя към класната стая. При по-възрастните учители 
стандартната квалификация няма как да промени 
подхода им. Според Стаматов те трябва да обменят 
добри практики в класната стая, които да прилагат. 

В крайната цел за учениците също има нещо обър-
кано. „Когато крайната цел е да се явиш на изпит, 
който е с възпроизвеждащ механизъм, то ученикът не 
учи да си създаде умения или някакви нови подходи за 
възприемане на света и мисленето. Той наизустява и 
възпроизвежда онова, което му е предложено.“

Какво може да се промени? Kaто за начало нови-
те учебни програми вече са приети и учителите те-
първа трябва да се запознаят с тяхната крайна цел. 
„Съвсем скоро и само в рамките на един цял випуск 
може да се трансформира този начин на преподаване, 
за да могат уменията, които са поставени като це-
ли, да бъдат факт“, казва Стаматов. 

Tой очаква и на системно ниво да има ясни посла-
ния за новата цел на образованието, която да не за-
виси от конюнктурата, и записан ясен брой ученици, 
които да са достигнали новото ниво. И най-вече, кол-
кото и утопично да звучи това днес, „революционна  
промяна във финансирането на образованието. В по-
следните две години говорим за ръст на учителските 
заплати с 20%, но средствата, отделени от БВП, са 
си същите“, казва Стаматов. Резултатите – също.
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Продължаващата 
квалификация  
на учителите

От продължаващата квалификация на учителите зависи 
дали ключовите компетентности ще останат само на 
хартия, или реално ще намерят своето приложение в 
класната стая. Освен количеството на програмите за 
квалификация, обръщаме внимание и към тяхното качество. 
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П риложението на ключовите 
компетентности в законовата 
и подзаконовата нормативна 
уредба е съществено за създа-

ването на правните рамки и условия за тяхното ин-
тегриране в класната стая. Реалното им формира-
не у учениците обаче зависи в най-голяма степен от 
това дали и как учителите включват ключовите ком-
петентности в своето преподаване. От значение за 
това са квалификацията и подготовката на учители-
те – знанията, уменията, нагласите и инструменти-
те, които използват за планиране и осъществяване 
на процеса на учене. 

Наредба за статута 
и професионалното 
развитие на учителите, 
директорите и другите 
педагогически специалисти 
Наредбата дава дефиниция за продължаващата ква-
лификация на специалистите в системата. В нея на-
мира място и подготовката за развитие на „умения 
за преподаване на ключовите компетентности“ чрез 
краткосрочни обучения и практикуми. 

Това е и единственият пример за изрично обвърз-
ване на продължаващата квалификация на педагоги-
ческите специалисти с подготовка за преподаване на 
ключови компетентности. 

Друга особеност на дефиницията на продължава-
щата квалификация на педагогическите специалисти 
е, че посочените дейности (обучения, практикуми, из-
следователска дейност и други) в известна степен 
ограничават избора на възможни форми на квалифи-
кация. Имайки предвид създаването и налагането на 
нови, алтернативни подходи към ученето, „отваряне-
то“ на рамката на дейности за продължаващата ква-
лификация към нови такива би повишило мотивацията 
на специалистите да се развиват професионално и да 
обогатяват компетентностите си чрез методи, кои-
то те сами припознават като ефективни за себе си. 

Степента, в която повишаването на квалифика-
цията на учителите във връзка с преподаването на 
ключови компетентности е заложено в стратеги-
ческите цели, е показателна за наличието на упра-
вленски воля и разбиране за пълноценна реформа. За 
целите на проучването бяха разгледани всички стра-
тегически документи, имащи отношение към училищ-
ното образование. Резултатите показват, че нито 
един от тях не поставя фокус върху подготовката и 
квалификацията на учителите да развиват ключови 
компетентности. 
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Национална стратегия за учене  
през целия живот 2014–2020
Въпреки че тази стратегия е най-силно ориентира-
на към интегриране на ключовите компетентности 
в учебния процес в училище, тя също не поставя ак-
цент върху подготовката на учителите да развиват 
ключови компетентности у учениците. Вероятно 
причината за това е, че стратегическите цели и по-
сока за развитие на политиките за повишаване ква-
лификацията на учителите са дефинирани в отделен 
стратегически документ – Национална стратегия за 
развитие на педагогическите кадри. 

Това на пръв поглед изглежда като подходящ под-
ход, но в действителност „изключването“ на ква-
лификацията на учителите от стратегическите 
„сметки“ за постигане на каквато и да е дългосрочна 
промяна по отношение на процеса на учене в класна-
та стая, прави самата Стратегия за учене през це-
лия живот непълна. Реалното постигане на страте-
гическите цели изискват релевантно дефиниране на 
ролята на учителите и тяхната подготовка за оси-
гуряване на качествено обучение, развиващо ключови 
компетентности у учениците. 

Национална стратегия за развитие на 
педагогическите кадри 2014–2020 г.
Липсата на цялостна стратегическа концепция за 
включването на ключовите компетентности в про-
цеса на учене в училище проличава още по-ясно при 
разглеждането и на Националната стратегия за раз-
витие на педагогическите кадри 2014–2020 г. И тук 
не се отбелязва целенасочено необходимостта ква-
лификацията на учителите да бъде ориентирана и 
към развитие на онези знания и умения, от които се 
нуждае учителят, за да развива ключови компетент-
ности у учениците си. Ключовите компетентности 
се споменават единствено във връзка с развиването 
на личните компетентности на учителите, но не и с 
формирането на такива у учениците. 

Що се касае до възможностите за продължаваща-
та квалификация с фокус върху развитието на клю-
чови компетентности, са предприети действия в 
твърде ограничен мащаб. Това е изключително при-
теснително, като се има предвид, че ключовите ком-
петентности, поне в този им формат, са нещо ново 
за българската образователна система. Настоящи-
ят доклад показва, че учителите нямат достъп до 
алтернативни и качествени методически инстру-
менти, които да им помогнат да разбират в дълбо-
чина същността на ключовите компетентности и 
практически да ги прилагат в класната стая. Ос-
тава отворен и въпросът доколко някои от компе-
тентностите са притежавани от самите педагози 
– въпрос особено валиден, що се касае до математи-
ческа компетентност и основни знания в областта 
на природните науки и технологиите29; обществе-
ни и граждански компетентности; инициативност и 
предприемачество, доколкото изброените не са част 
от изискванията за заемане на длъжността учител, 
нито пък влизат в компетенцията на учител по бъл-
гарски език и литература, да речем. Тук можем да 
добавим и дигиталните компетентности30 като об-
хващащи твърде широка и бързо развиваща се гама 
от умения, както и продукти с потенциал да бъдат 
използвани в образованието.

Що се отнася до самия Закон за предучилищното 
и училищното образование, липсва връзка между раз-
витието на компетентности и заложените аспекти, 
отнасящи се до глава 11, Раздел III: Повишаване квали-
фикацията на учителите. 

В чл. 224 се определя изборът на квалификация спо-
ред нуждите на педагога, като нито са включени, ни-
то са изключени ключовите компетентности. Ос-
новната поставена цел е „напредък“ и повишаване на 
„образователни резултати“, но не и конкретно разви-
тието на ключови компетентности.

Чрез чл. 227. ал. 5 и 6 разбираме, че кариерното раз-
витие на учителя продължава да бъде силно обвърза-
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но със стажа и придобиване на ПКС. Въпреки това е 
важно да се отбележи, че включването на „придоби-
ване на квалификационни кредити“ и „резултати от 
атестирането“ в същия текст наравно със стажа и 
професионално-квалификационните степени е значи-
ма стъпка в правилната посока. С нея законодателят 
ясно показва промяната в отношението към условия-
та за кариерното израстване. 

Тази незавършеност по отношение на ключовите 
компетентности се запазва и при анализ на предла-
ганите обучения в Информационния регистър на 
одобрените програми за повишаване квалификаци-
ята на педагогическите специалисти.

За тази година са одобрени 3505 програми за по-
вишаване квалификацията на учителите, предлага-
ни от 189 организации31. Обикновено търсене на „клю-
чови компетентности“ в Информационния регистър 
на одобрените програми за повишаване квалификаци-
ята на педагогическите специалисти намира общо 
117 програми, свързани с подготовката на учители-
те да формират ключови компетентности. Те пред-
ставляват 3% от всички одобрени програми. Разбира 
се, реално техният брой би бил значително по-голям 
при използването на други ключови думи при търсе-
нето. Това обаче е показателно за това, че форми-
рането на ключови компетентности като област за 
повишаване на квалификацията е все още твърде сла-
бо припознат от педагогическите специалисти. От 
страна на педагозите и директорите тази липса на 
„интерес“ към ключовите компетентности вероят-
но в известна степен е свързана с липсата на ясен, 
разбираем и целенасочен подход при приложението 
на ключовите компетентности в Наредбата за об-
щообразователната подготовка, Наредбата за оце-
няване резултатите от обучението на учениците и 
учебните програми. 

От най-съществено значение за настоящия анализ 
е качеството на предлаганите програми за повиша-
ване на квалификацията на педагогическите специа-

листи. Законът за предучилищно и училищно образо-
вание не регламентира нито конкретни критерии за 
оценка на качеството на програмите, нито поставя 
изискване към администрацията да разработи таки-
ва критерии и те да бъдат публични. ЗПУО посочва, 
че програмите следва да включват елементи като: 
анотация, цели, методи, индикатори за очакваните 
резултати от обучението, начин на завършване на 
обучението и други. 

Единствената насока за целите и очакваните 
резултати от програмите е посочена в чл. 232 (3):  
„Целите на програмата трябва да бъдат насочени 
към развиване на компетентностите, определени в 
професионалните профили на педагогическите спе-
циалисти.“ В действителност част от тези компе-
тентности на учителя, определени в Наредбата за 
статута и професионалното развитие на учителите, 
директори и педагогическите специалисти, включ-
ват очакването учителят да притежава необходи-
мите знания, умения и нагласи за развитие на клю-
чови компетентности у учениците си (виж Наредба 
за статута и професионалното развитие на учите-
лите, директорите и педагогическите специалисти). 

Така по-голямата част от изискванията към про-
грамите за повишаване на квалификацията на учите-
лите, които ЗПУО поставя за програмите и за кои-

„За компетентности се говори по-
стоянно и навсякъде и за това колко 
важни са те. От самото начало има-
ме регистрирана тема за всяка една 
от тях: Развиване на... работа в екип 
у учениците; Развиване на... финансо-
ва грамотност у учениците. Досега не 
сме имали нито едно запитване“.

-управител на фирма за обучения на учители



46 ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 // www.edu2030.bg

ПРОДЪЛЖАВАЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

то в известна степен може да се съди за тяхното 
качество, са свързани с обучаващите организации и 
обучителите. 

Според Закона обучителите следва да притежа-
ват образователно-квалификационна степен „магис-
тър“ и професионална квалификация, съответства-
ща на целите на програмата, както и практически 
опит с провеждането на обучения. Същевременно  
важно изискване е обучаващата организация да има 
разработена вътрешна система за управление на ка-
чеството, отговаряща на изискванията на държав-
ния образователен стандарт за статута и профе-
сионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти. 

Всички тези изисквания, касаещи обучаващите ор-
ганизации, са формални и не могат да гарантират 
действителната ефективност на обучителните 
програми. Необходимо е да се разработят допълни-
телни инструменти, които периодично да събират 
информация за качеството на програмите и да мони-
торират и оценяват тяхната дългосрочна ефектив-
ност. Тази информация следва да бъде публична и да 
служи както за ориентир на педагогическите специа-
листи при избор на обучителна програма, така и за 
процеса на одобрение на програмите. 

Разработеният формуляр за кандидатстване за 
одобрение на обучителни програми, следвайки из-
искванията, посочени в чл. 232 (виж по-горе), в голя-
ма степен обхваща всички аспекти на програмата, 

вкл. описание, цели, методи на обучение, очаквани ре-
зултати и индикатори. Въпреки това Информацион-
ният регистър на одобрените програми за квалифи-
кация на педагогическите специалисти дава достъп 
единствено до описанието на обучителната програ-
ма. Добавянето на индикатори за успех, очаквани ре-
зултати и методи на обучение като публична инфор-
мация за всяка програма в Регистъра би помогнало 
на педагогическите специалисти да бъдат по-добре 
запознати с формата и крайните резултати от про-
грамите и да направят по-ефективен за тях избор за 
обучение. 

Малкият брой одобрени програми, свързани с раз-
витието на ключови компетентности у учениците, 
е показателен за слабия интерес, който педагогиче-
ските специалисти, а вероятно и останалите заин-
тересувани страни проявяват към темата. Наред с 
това липсват по-детайлни изисквания за качеството 
на програмите, базирани на данни от мониторинг и 
оценка. Не е ясно дали и как функционират инструмен-
тите за оценка на ефективността на обучителните 
програми и техният дългосрочен ефект върху компе-
тентностите на педагогическите специалисти и ре-
зултатите на техните ученици. Системата за одо-
брение на програмите за повишаване квалификацията 
на педагогическите специалисти следва да бъде по-
добрена и доразвита по начин, който оценява и по-
ставя на първо място качеството на програмите. 

Основният двигател на цялата тази реформа трябва да е и ще бъде 
учителят.  Ще трябва да се заложи изключително много на добри обучения, 
които да повишат квалификацията им така че те да могат да развиват 
тези компетентности у всеки ученик.

-Представител на държавната администрация
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 Наредба за държавните изисквания за 
придобиване на професионална квалифи-
кация „учител“
В ЗПУО ясно е посочено, че „професионалната квали-
фикация „учител“ се придобива в системата на висше-
то образование“, като подробностите са изнесени в 
Наредбата за държавните изисквания за придобиване 
на професионална квалификация „учител“. 

В нея са изброени множество административни 
изисквания към висшите и полувисшите учебни заве-
дения, в „съответствие с които следва да се орга-
низира подготовката на специалисти с висше обра-
зование, осигуряваща професионална квалификация 
„учител“. Посочено е, че „министърът на образование-
то и науката определя изискванията за заемане на 
педагогическите длъжности с оглед на придобитото 
образование, специалности и професионална квали-
фикация“, както и са включени задължителните учеб-
ни дисциплини, техният минимален хорариум, мини-
мален хорариум за стаж, хоспетиране и пр. Липсват 
обаче заложени изисквания/очаквания към подготов-
ката на бъдещите учители да бъдат включени клю-
човите компетентности, като това остава в ръце-
те на университетите като част от правото им на 
самостоятелно разработване и изпълнение на учеб-
ни планове.

Национална програма „Квалификация“
Разбира се, тук няма как да не разгледаме и Национал-
ната програма „Квалификация“. Освен увеличения с 50 
000 лева бюджет и съответно броя бенефициенти, 
тази година програмата е с нови „обща цел“ и „очак-
вани резултати“, включващи ключовите компетент-
ности, а именно. 

Обща цел:
„Повишаване качеството и ефективността на обу-
чението, възпитанието и социализацията на деца-
та и учениците в образователните институции чрез 

усъвършенстване и обогатяване на ключовите ком-
петентности на педагогическите специалисти, в из-
пълнение на Закона за предучилищното и училищното 
образование, Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри (2014–2020 г.), и Национал-
ната стратегия за учене през целия живот.“  

Очаквани резултати:

3.1. подобряване на придобити умения за прила-
гане на държавните образователни стандарти 
и новите учебни програми в 4. и 10. клас и по но-
ви учебни предмети; 

3.2. актуализиране на знания, умения и компе-
тентности; 

3.4. надграждане на управленски и ключови ком-
петентности.

Програмата предвижда тези резултати да се реа-
лизират чрез „професионални обучения за учители за 
осмисляне и прилагане на компетентностния подход 
в образованието, по нови учебни програми в 4. и 10. 
клас, по нови предмети, за учители в професионално-
то образование, по методи за оценяване на матема-
тическата и природонаучната грамотност и други“.

В Програмата може да бъдат намерени и други 
примери, отнасящи се до или включващи развитието 
на ключовите компетентности.

Макар с ограничен мащаб и на ниво „Програма“, то-
ва е първият документ в сферата на образованието, 
който пряко адресира развитието на компетентно-
стите на самите педагози и дава инструменти за 
развитие на тези компетентности у учениците. На-
ционалната програма адресира и един друг много ва-
жен въпрос – вследствие на динамичните развития 
на света днес, както и придружаващите го различия 
в социалната среда на учениците се „изисква промя-
на на ролята и компетентностите на учителя“. То-
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ва може да се тълкува в широки рамки, но ставаме 
свидетели на все повече доказателства за това, че 
ролята на училището, учителите и като цяло на об-
разованието се променя, а един от възможните от-
говори е развитието на компетентностите както за 
учителите, така и за учениците. Надяваме се този 
факт тепърва да бъде по-широко засегнат на ниво 
нормативна база.

Наредба за финансиране на институ-
циите в системата на предучилищно-
то и училищното образование 
Същевременно Наредбата за финансиране на инсти-
туциите в системата на предучилищното и училищ-

ното образование не предвижда изрично насочването 
на средства за продължаваща квалификация на учи-
телите, свързана с формирането на ключови компе-
тентности у учениците. Нормирани са средствата 
за повишаване на квалификацията на педагогически-
те специалисти, но не и изрично насоката на тази 
квалификация и/или очакванията от нея включват 
развитие на знания и умения у учителя за това как да 
формира ключови компетентности у учениците си.

IMAGE
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Промяна  
на нагласите
УПРАВИТЕЛЯТ НА АКАДЕМИЯ НИКЕ ЕКАТЕРИНА 
ГРАМЕНОВА СМЯТА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ТРЯБВА 
ДА СЛЕДВА КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ, А НЕ 
ФОРМАЛНИ, КАКТО Е В МОМЕНТА.
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З а да илюстрираме колко сложно е да преве-
дем понятието „ключови компетентности“ 
на достъпен език, трябва само да послед-
ваме обяснението на Екатерина Грамено-

ва. „Това са умения, които ти позволяват да бъдеш 
ефективен в ежедневието, в работата си и в това да  
бъдеш щастлив човек“, казва управителят на Акаде-
мия НИКЕ. Да, отговорът є звучи елементарно, но начи-
нът те да бъдат развити правилно не е.

Катя е човек на света – родена е в Москва, а от 
8-годишна сменя мястото, където живее, на всеки 
2–3 години. Завършва магистратура в престижното 
Cass Business School в Лондон и през 2012 г. се връща в 
София. Става част от програма „Заедно в час“, а през 
2015 г. Катя основава Академия НИКЕ. Организация-
та осигурява качествено обучение за професионална 
квалификация на педагогически кадри. В последните 
три години Академия НИКЕ обучава над 1700 учители. 

Опитът на Катя Граменова казва: „В момента клю-
човите компетентности се развиват много по-мал-
ко, отколкото е необходимо за успешната реализация 
на учениците“. Този опит стъпва на работата на Ака-
демия НИКЕ както с Националната програма „Квали-
фикация“, така и като цяло през годините. За абсо-
лютно незапознатите това е решението от страна 
на държавата българските учители постоянно да над-
граждат своята квалификация. Те са задължени да по-
криват три нови квалификационни кредита на всеки 
четири години и да придобиват нови знания и умения. 

Министерството на образованието и науката 
рамкира темите, по които може да се получи кредит. 
Вярвате или не – одобрените програми са 3505. МОН 
отся и организациите, които могат да предоставят 
продължаваща квалификация. Те са близо 200, което 
показва, че бизнесът с квалификациите не е никак ма-
лък. Освен това университетите също имат право 
да провеждат квалификационни курсове. Те обаче не 
са длъжни да регистрират теми. С това изборът от 
обучителни програми става още по-голям. От друга 

страна обаче, „законът рамкира до осем присъстве-
ни часа за кредит, което е много малко“, смята Катя. 
Твърде малко може да бъде постигнато с учителите, 
защото най-вече работим с техните нагласи. А на-
гласата на учителите към обучението и квалифика-
цията все още не е – „да отида да науча нещо, за да 
го приложа и да бъда по-ефективен в работата си“.

По-сериозното предизвикателство пред продъл-
жаващата квалификация е субективността при оцен-
ката на нуждите на учителите и резултатите от 
обученията. Катя казва, че често директорите ед-
нолично решават какви ще са екипните квалифика-
ции. „Не се съгласиха да направим анализ на нуждите, 
включващ посещения в класните стаи, но на анкети 
се съгласяват, защото са анонимни“, казва Катя. По 
отношение на оценката в края на всяко обучение еки-
път на Академия НИКЕ прилага практически задачи 
за получаване на кредитите. Гаранция, че наученото 
наистина ще бъде приложено в класната стая, оба-
че няма. 

Начинът, по който и самите обучения влизат в ре-
гистъра на МОН, т.е. онези 3505 обучителни програ-
ми, също е спорен. „Трябва да има качествени крите-
рии – казва Катя, – в момента те са формални: търси 
се спазване на срокове и наличието на дипломи, удос-
товерения и сертификати, които не гарантират за-
дължително необходимите знания и умения за провеж-
дане на качествена квалификация.“

Aко оставим системните теми настрана, Катя 
казва, че с изумление е наблюдавала как дори и учи-
тели с година до пенсия правят страхотни неща в 
рамките на скорошно обучение на Академия НИКЕ по 
гражданска грамотност. С други думи, нагласите 
при учителите могат да се променят. Същевременно 
обаче, добавя тя, ключовите компетентности нито 
са включени в матурите, нито са формулирани ясно 
в държавните образователни изисквания. Това прави 
пътя им от текст в закона към практическо приложе-
ние в класната стая още по-труден. 
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Т ози доклад изследва документи 
и включва мненията на различни 
заинтересувани страни, но не-
говата генерална цел е да изле-

зе извън пределите на проучване по темата. С него 
ние, Образование България 2030, правим „момент-
на снимка“ на състоянието на подзаконовата нор-
мативна уредба, почти 4 години след приемането 
на Закона за предучилищно и училищно образование. 

Докладът не е самоцелно изследване на прило-
жението на ключовите компетентности в подза-
коновата нормативна уредба. Неговата цел е да 
допринесе за изясняването на мястото и ролята на 
ключовите компетентности в онези документи и 
нормативна рамка, които определят работата на 
практиците на терен и резултатите на ученици-
те. Тази задача, макар и изследователска, илюстри-
ра и аргументира както добрите практики, така и 
пропуските в нормативната рамка, която определя 

работата на педагогическите специалисти на те-
рен. 

В хода на анализа докладът проследява пътя на 
ключовите компетентности от чл. 77 на Закона 
за предучилищно и училищно образование през на-
редбите, детайлизиращи приложението на Закона, 
през учебните програми, определящи очакваните ре-
зултати от обучението на учениците, до възмож-
ностите за продължаваща квалификация на педаго-
гическите специалисти в контекста на ключовите 
компетентности. Докладът е обвързан и с друга ва-
жна цел – да послужи за основа на препоръки за подо-
бряване на подзаконовата нормативна уредба. Вяр-
ваме, че изводите на този доклад ще послужат на 
управляващите институции и на експертите в ад-
министрацията да доразвият подзаконовата нор-
мативна уредба, така че тя да гарантира всички 
необходими условия за пълноценното развитие на 
ключови компетентности у учениците в училище. 

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019



54 ОБРАЗОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ 2030 // www.edu2030.bg

1 Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030 
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-
report_2018-2019_EduBG2030.pdf

2 Пак там.

3 ЕВРОСТАТ 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_
education_or_training

4 2018 Talent Shortage Survey 
https://go.manpowergroup.com/talent-shortage-2018#.
WCGniy196Uk 

5 Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030 
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-
report_2018-2019_EduBG2030.pdf 

6 По данни на НСИ. 

7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CE
LEX:32006H0962&from=BG

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LE
GISSUM:c11090&from=EN

9 Пак там.

10 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 
18.12.2006 г. за ключовите компетентности за учене през 
целия живот https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HT
ML/?uri=CELEX:32006H0962&from=BG

11 Стратегия за образователна интеграция на деца и уче-
ници от етническите малцинства (2015–2020), Страте-
гия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–
2020), Стратегия за развитие на ПОО в РБ (2015–2020), 
Стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014–
2020), Национална стратегия за учене през целия живот 
(2014–2020), Стратегия за намаляване дела на преждевре-
менно напусналите образователната система (2013–2020).

12 Данни от МОН, решение по заявление за достъп до об-
ществена информация с изх. № 94-939/22.03.2019 г.

13 Пак там.

14 Чл. 4 от Наредбата, повтаря чл. 176 от ЗПУО.

15 В чл. 27 на Наредбата са дадени възможните дейнос-
ти, в които учениците биха били включени за превенция на 
обучителните затруднения, като например: допълнително 
обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обу-
чението по български език; консултации по учебни пред-

Източници и  
обяснителни бележки



МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2019 55
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Настоящият доклад е изготвен в рамките на проект №BG05SFOP001-2.009-0050 
“Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълне-
ние и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването 
и развиването на ключови компетентности у учениците”, с бенефициент сдру-
жение "Образование България 2030". 
В него изследваме в дълбочина начина, по който ключовите компетентности 
намират своето място – от чл. 77 в Закона за предучилищно и училищно обра-
зование, през подзаконовата нормативна уредба, към реалното приложение в 
класната стая. Не пропускаме да поставим акцент и върху системата за про-
дължаваща квалификация на педагогическите специалисти, която следва да ги 
подкрепи с нужните умения да развиват ключови компетентности у ученици-
те си. Ключовите компетентности стоят в центъра на модерното образова-
ние на XXI век. Вярваме, че този анализ ще допринесе в бъдеще всеки ученик 
да притежава необходимите компетентности за адаптивен, конкурентоспо-
собен и активен гражданин на обществото.
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