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1. Въведение 

 

Темпото, с което се развиват глобалните процеси през XXI век е безпрецедентно за 

човешката история. Динамичните тенденциите свързани с развитието на технологиите, 

повишаването на мобилността и свързаността между хората оказват силно въздействие и 

върху динамиката на заетостта и пазара на труда. Докато едни професии бързо изчезват, 

всяка година се появяват нови, изискващи определени знания и умения. Още повече, 

затвърждават се “аномалните” тенденции на пазара на труда - голям недостигът на 

висококвалифицирани кадри и в същото време излишък на работна сила с квалификация  и 

умения, които не могат да отговорят на търсенето на пазара на труда. Всичко това 

неизменно засилва обществените очаквания за ефективни реформи в образователните 

системи. В тези условия на глобална икономика на технологиите, дигитализацията, 

мрежовите взаимоотношения, преходът от образование, развиващо фактологични знания 

към образование, което формира компетентности за успешна реализация се оказва 

неизбежен. За едни държави този преход се случва по-бързо, докато други следват по-бавен 

темп в търсенето на подходящи политики и инструменти за реализирането му.   
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България не е изключение от тези тенденции. Общественото внимание е все по-

ориентирано към резултатите на образователната система. На лице е обединение между 

бизнеса, управлението и гражданския сектор за необходимостта образованието да формира 

компетентности за успешна реализация у учениците. Това обединение, както и 

интегрирането на препоръките на ЕС за развитието на ключови компетентности за учене 

през целия живот намери израз в приетия през 2015 г. Закон за предучилищно и училищно 

образование. Законът регламентира включването на девет групи ключови компетентности 

като част от общообразователната подготовка. Сред тях са: дигитални компетентности, 

умения за учене, инициативност и предприемачество, умения за общуване на чужд език, 

социална и гражданска компетентности и други. Това е основополагаща стъпка в 

правилната посока, която води със себе си съществени промени в почти всички други 

елементи на образователната система като: държавните образователни стандарти, 

подготовката и квалификацията на учителите, ролята и съдържанието на учебниците и 

учебните помагала, механизмите за оценяване на резултатите на учениците и на 

образователната система като цяло и други.  

 

Практическото изпълнение на смисъла и целите на ЗПУО и пълноценното интегриране на 

ключовите компетентности в класната стая изискват ефективно доразвиване и приложение 

на Закона в подзаконовата нормативна уредба. Именно подзаконовите нормативни актове 

(Наредби, учебни програми и други) осигуряват рамките и условията за практическото 

приложение на ключовите компетентности в учебния процес и тяхното развитие у 

учениците.  

 

Ето защо целта на настоящото проучване е да се изследва и анализира  приложението на 

регламентираните в чл. 77 от ЗПУО ключови компетентности в подзаконовата нормативна 

уредба.   

 

В тази връзка проучването се фокусира върху: 

  

❏ Изследване на приложението на чл. 77 от ЗПУО в подзаконовата нормативна уредба 

и включването на ключовите компетентности в общообразователната подготовка – 
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преглед на стратегии, наредбите и националните програми, касаещи училищното 

образование, ЗПУО и учебните програми; 

❏ Анализ на възможностите за продължаваща квалификация на педагогическите 

специалисти по темата за преподаване на ключови компетентности и умения в 

класната стая в изпълнение на ЗПУО; 

❏ Събиране на обратна връзка от образователни експерти, заинтересовани страни и 

граждански организации, работещи в сферата на образованието. 

  

Резултатите от проучването ще послужат за дефинирането на препоръки за допълване и 

доразвиване на образователните политики и техните инструменти, както и ще даде основа 

за последващи застъпнически действия към отговорните институции и широк диалог със 

заинтересованите страни.  

 

2. Методология и обхват на проучването 

 

2.1. Методология 

 

Методологията, използвана за реализацията на настоящото проучване включва планиране, 

конструиране, събиране на данни и анализиране в следните дейности и стъпки: 

 

Стъпка 1: Кабинетно проучване (Desk Research) 

 

Дейности: преглед на теорията, вече проведени изследвания и други данни от печатни и 

електронни източници, свързани с разглежданата тема, подредба и идентифициране на най-

подходящата информация за проучването и структуриране на данните по начин, 

подпомагащ техния анализ. 

 

Събиране на информация чрез отправяне на запитвания до съответните публични 

институции съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).  
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Стъпка 2: Провеждане на дълбочинни интервюта сред различни участници от 

заинтересованите страни с цел събиране на качествена информация от реалните участници 

в системата на училищното образование, които имат пряко отношение към темата:  

 

Дейности: разработване на сценарий на интервюто, в което участват респондентите, подбор 

на интервюираните лица, провеждане на дълбочинни интервюта, транскрибиране на аудио 

записите в писмен формат.  

 

Стъпка 3: Вторичен анализ на данни: събраните и структурирани данни се анализират и се 

извеждат ключови акценти, послания, които служат за дефинирането и извеждането на 

хипотези на анализа. 

 

Получаване и интегриране на обратна връзка от граждански организации, чиято дейност е 

свързана с повишаване качеството и достъпа до образование в България, развиване на 

уменията на 21 век, квалификация на учители, приобщаващо образование и пр.  

 

2.2. Обхват на проучването 

 

В рамките на изследването са анализирани данни за приложението на чл. 77 от ЗПУО в 

подзаконовата нормативна уредба, касаещи училищното образование. Анализира се също 

събрана информация на национално, регионално и наднационално ниво, обхващаща 

периода 2012 - 2019 г.  

 

Участниците в дълбочинното изследване са представители на следните групи 

заинтересовани страни: учители, директори, експерти от РУО, експерти от 

специализираната администрация на МОН, преподаватели от педагогически факултети на 

висши учебни заведения, родители, ученици, управители на частни фирми, предоставящи 

услуги за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Бяха проведени 12 

интервюта, в които взеха участие 12 души от гр. София, гр. Пловдив и гр. Асеновград. 

 

Сред основните източници на данни за анализ са: доклади на Световната банка, 

Европейската комисия, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

Евростат, Национален статистически институт (НСИ), Министерство на образованието и 
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науката (МОН), с отговори на запитвания по ЗДОИ, както и други анализи и доклади по 

сходни теми. 

 

Количествени индикатори  

 

❏ Дял на функционално неграмотните 15-годишни ученици в България; 

❏ Дял на 15-годишните учениците в България, живеещи в непривилегирована среда, 

но постигащи резултати на 5-то и 6-то ниво по PISA; 

❏ Дял на преждевременно отпадналите ученици от образователната система 

❏ Дял на младежите NEETs (нито работят, нито се обучават); 

❏ Дял на намерилите реализация сред наскоро завършилите образованието си (до 3 

години след завършване на степен на образование); 

❏ Дял на преждевременно напусналите образователната система ученици от ромски 

произход; 

❏ Дял на преждевременно напусналите образователната система ученици, живеещи в 

селски райони; 

❏ Брой на реинтегрираните ученици в образователната система след прилагането на 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст; 

❏ Дял на повторно отпадналите ученици след реинтегриране в образователната 

системата в резултат на приложението на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст; 

❏ Разликата (в учебни години) в резултатите на учениците от селските и градските 

райони; 

❏ Дял на българските работодатели, които се затрудняват в намирането на служители 

с определени умения и квалификация; 

❏ Дял на темите на обучения за квалификация на педагогическите специалисти, 

свързани с развитието на ключови компетентности у учениците. 

 

Качествени индикатори 
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❏ В каква степен придобиването на ключови компетентности от учениците е заложено 

в стратегическите цели (в стратегическите документи, пряко свързани с училищното 

образование); 

❏ В каква степен придобиването на ключови компетентности е дефинирано като 

очакван резултат от обучението на учениците (в учебните програми и в Наредбата 

за общообразователната подготовка); 

❏ В каква степен ключовите компетентности на учениците са дефинирани като 

очаквани резултати, които да бъдат измервани и оценявани чрез националните 

външни оценявания и държавните зрелостни изпити; 

❏ В каква степен са дефинирани условията, на които следва да отговарят одобрените 

познавателни книжки, учебници и учебни помагала във връзка с включването на 

ключовите компетентности в общообразователната подготовка; 

❏ В каква степен Националните програми за развитие на образованието за 2019 г. 

създават възможности за развитието на ключови компетентности у учениците; 

❏ В каква степен продължаващата квалификация на педагогическите специалисти 

създава условия за подобряване подготовката на учителите да развиват ключови 

компетентности у учениците си. 

 

3. Състояние на системата на училищното образование 

 

Актуални политики и дейности  

 

През 2019 г. продължава изпълнението и развитието на започналите преди няколко години 

реформи в образованието. Те са вече ясно припознати и като политически, и като обществен 

приоритет. Образователните политики на дневен ред са силно фокусирани върху: 

обхващането и задържането на всички деца и ученици в образователната система, 

мотивиране, привличане и задържане на учителите, повишаване нивата на функционалната 

грамотност (и на грамотността като цяло), развиването на дигитални компетентности у 

учениците, заздравяване и засилване на връзката бизнес-образование, и продължаване по 

курса на дуалното обучение в рамките на професионалното образование и обучение. Някои 

от тях постигат значителен напредък по отношение на резултатите, докато при други са 

нужни допълнителни усилия, ресурси или различни подходи и инструменти за гарантиране 

на успех.  
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Показателни за приоритетните политики и мерки в сферата са одобрените 17 национални 

програми за развитие на образованието през 2019 г. Те имат за цел да насочат допълнителни 

усилия и ресурс към ключови политики и инструменти в системата. Те са ориентирани към: 

повишаване грамотността и постиженията на учениците, осигуряване на достатъчно 

учители по математика, природни и компютърни науки, изграждане на механизми за 

взаимодействие между бизнеса и образованието, училищен обмен на добри иновативни 

практики, осигуряване на допълнителна подкрепа за общности и ученици с ограничен 

достъп до качествено образование, обучения на учители във връзка с компютърно 

моделиране и развитието на дигитални компетентности и други.  

 

По отношение на политиките за гарантиране на равен достъп до качествено образование за 

всички деца и ученици, се наблюдава известно раздвижване. През 2017 г. делът на 

преждевременно напусналите образователната система е 12.7%, с 1.1% по-нисък спрямо 

2016 г.1 Това обаче остава над средното за ЕС от 10.6% и над националната цел за постигане 

на 11% по този показател до 2020 г.2 Междувременно, този дял е най-висок в селските 

райони - 27.9% и сред децата и учениците от ромски произход - 67%3.  

 

Инвестираните усилия и ресурси в Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст (Механизмът) показаха добри първоначални резултати. 

Въведен през 2017 г., днес той е постоянно действащ. От реинтегрираните в училище 23 

898 ученици, едва 8.9% са повторно отпаднали4. Въпреки този успех и имайки предвид 

сложността на проблемите, които има за цел да разреши и тяхното дълбоко вкореняване в 

                                                 
1
 Education and Training Monitor 2018 Bulgaria, EC 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-bulgaria_en.pdf 
2
 Education and Training Monitor 2018 Bulgaria, EC 

3
  Education and Training Monitor 2018 Bulgaria, EC 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-bulgaria_en.pdf 
4
 Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030 

http://edu2030.bg/proekti/monitoringov-doklad/ 

http://www.eufunds.bg/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-bulgaria_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-bulgaria_en.pdf
http://edu2030.bg/proekti/monitoringov-doklad/
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социалната и образователната сфера, действителна оценка за ефекта от Механизма следва 

да се даде след още няколко години на подобрения. Още повече, планът за изпълнение на 

стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

(2013-2020) дефинира близо 30 мерки и политики за разрешаване на проблемите с 

преждевременното отпадане от предучилищното и училищно образование. Сам по себе си 

Механизмът не може да гарантира изцяло пълноценното разрешаване на този проблем.  

 

 
 

Друга задача на образователните политики, която традиционно привлича общественото 

внимание, е повишаването на резултатите на учениците и нивата на функционална 

грамотност. През последните 10 години изследването PISA показва, че българските 15-

годишни ученици постигат значително по-ниски резултати по четене, математика и 

http://www.eufunds.bg/
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природни науки от средното за ЕС. 40% от българските ученици са функционално 

неграмотни и не могат да пишат, четат и смятат на ниво, достатъчно, за да се справят с 

ежедневието (при 20% средно за ЕС). Още повече неравенството в постиженията на 

учениците според техния произход също е критично високо. Разликата в резултати на 

ученици от селски и от градски райони е 2 години  училищно обучение5, а едва 13% от 

децата в неравностойно положение постигат високи резултати6.  

 

Важно е да се отбележи, че за разлика от изследването PISA, националните оценявания в 

края на всеки етап измерват в най-голяма степен знанията на учениците, докато PISA 

оценява и техните компетентности да се справят с практически задачи от ежедневието. През 

2018 г. резултати на учениците от националните външни оценявания и държавните 

зрелостни изпити на пръв поглед изглеждат по-обнадеждаващи и по-добри от предходната 

година. Пример за това е намаляването на дела 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, 

резултатите от НВО и ДЗИ следва да бъдат внимателно интерпретирани. Все още е рано да 

се говори за трайни и дългосрочни тенденции.  

 

От особено значение за въпроса с постиженията на учениците е регламентирането на девет 

групи ключови компетентности като част от общообразователната подготовка според 

ЗПУО. Това е в отговор на споделените очаквания на всички заинтересовани страни в 

училище учениците да развиват компетентности - знания, умения и нагласи. Именно 

приложението на тези ключови компетентности стоят в основата на настоящото изследване 

и ще бъдат разгледани подробно в следващите глави.  

 

                                                 
5
Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030  

http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-report_2018-2019_EduBG2030.pdf 
6
Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030  

http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-report_2018-2019_EduBG2030.pdf 

http://www.eufunds.bg/
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-report_2018-2019_EduBG2030.pdf
http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-report_2018-2019_EduBG2030.pdf


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

През последните години се поставя сериозен акцент върху приложимостта на 

образованието, което получават учениците в реална среда и тяхната реализация на трудовия 

пазар. Според Европейската комисия, през 2017 г. 77% от наскоро завършилите 

образованието си са реализирани на пазара на труда (при средно 80% за ЕС). В същото 

време, 22% от българите между 15 и 34 годишна възраст нито работят, нито учат, т.е. 

Попадат в категорията NEETs (не работят, не учат и не се обучават).7” На фона на тези 

тенденции през 2018 г. България се изправя пред най-големия недостиг на квалифицирана 

работна сила от 2011 г. насам и заема 5 място в света по този индикатор8. Друго сериозно 

предизвикателство е наличието на сериозен дисбаланс между “търсенето и предлагането” 

на работна сила с определени умения и квалификация. 68% от работодателите се 

затрудняват да запълнят свободни работни позиции основно заради липса на кандидати с 

необходими умения и квалификация.  

 

Сред политиките и мерките, които имат за задача да разрешат тези предизвикателства са: 

въвеждането на дуалното обучение в рамките на професионалното образование и обучение, 

създаване на условия за по-голям достъп до кариерно ориентиране, засилване на 

взаимодействието между бизнеса и образованието, обвързване на финансирането на 

висшите училища с критерии за качество на образованието и реализацията на завършилите, 

осъществяването на редица мерки за допълнителна подкрепа на “защитени” професионални 

направления, осигуряването на алтернативни възможности за валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности и други.  

 

Създаването на нова национална програма „ИТ бизнесът преподава‘ е показателно за 

наличието на управленска воля за разрешаването на проблема с недостига на 

висококвалифициран човешки потенциал. Програмата има за цел да създаде условия за 

ефективно взаимодействие между училищата и ИТ бизнеса. Сред мерките по програмата 

                                                 
7
 ЕВРОСТАТ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
8
 2018 Talent Shortage Survey 

https://go.manpowergroup.com/talent-shortage-2018#.WCGniy196Uk  

http://www.eufunds.bg/
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https://go.manpowergroup.com/talent-shortage-2018#.WCGniy196Uk
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са: организиране на семинари за ученици от технологични компании, представители на 

бизнеса да преподават на ученици в гимназиална степен и учители да могат реализират 

стажове и участие в проекти на ИТ компании9.  

 

Продължава да се наблюдава тенденцията за увеличение на бюджетните разходи за 

образование (в абсолютна стойност). През 2018 г. той е с 600 млн. повече от предходната 

година. През 2019 г. делът на тези разходи ще нарасне с 9%10.  

 

И през 2019 г. проблемът с недостига на педагогически специалисти, особено в определени 

райони и с определена област на квалификация продължава да бъде важна тема от 

обществения диалог за образованието.  

 

Тема от особен обществен интерес е и увеличението на възнагражденията на 

педагогическите специалисти в системата. Поетият от правителството ангажимент за 

двойно увеличение на заплатите на учителите до 2021 г. се очаква да се справи с недостига 

на педагогически специалисти, особено в малки населени места и преподаващи по 

определени предмети като Математика, Физика, Химия, Биология, чужди езици и 

компютърни науки. Създава се също и възможност за допълнително финансиране на 

училища, които работят с уязвими групи или непривилегировани общности с цел създаване 

на по-добър достъп до качествено образование за всички деца и ученици. Междувременно, 

обучението за менторство на новоназначени учители е определена за приоритетна област в 

продължаващата квалификация. От 2018 г. разходите на учителите за пътуване в 

отдалечени и планински райони се покриват от бюджета11.   

 

Обект на изследването 

 

                                                 
9
 МОН,https://www.mon.bg/bg/news/3461  

10
 Мониторингов доклад 2019, Образование България 2030 

http://edu2030.bg/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-report_2018-2019_EduBG2030.pdf  
11

 Education and Training Monitor 2018, EC  

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-bulgaria_en.pdf  
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Обектът на настоящото изследване е начинът, по който ключовите компетентности, 

заложени в чл. 77 от ЗПУО са приложени и доразвити в подзаконовата нормативна уредба. 

Изводите от проучването ще дадат информация за това по какъв начин ключовите 

компетентности намират своето място в държавните образователни стандарти и учебните 

програми. Анализ на използваните в тези документи механизми и инструменти за 

приложение на ключовите компетентности ще послужат за извеждане на хипотези за това 

доколко ключовите компетентности изобщо присъстват и как е очаква да бъдат приложени 

на практика на база ключови подзаконови нормативни актове, определящи какво учителите 

ще преподават в класната стая, как самите учители ще се развиват професионално, как 

ключовите компетентности на учениците ще бъдат измерени и пр. Тези изводи, както и 

събрани гледни точки на представители на различни заинтересовани страни ще послужат 

за извеждането на препоръки за подобрение на политиките, инструментите и тяхното 

приложение в поднормативните актове.  

 

4. Ключови компетентности – дефиниции, обхват и присъствие в образователните 

стандарти.  

 

Ключовите компетентности за учене през целия живот или накратко ключови 

компетентности са препоръка на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 

насочена към всички страни членки, която касае: “предоставянето на ключови 

компетентности за всички, като част от техните (на страните членки) стратегии за учене 

през целия живот, включително техните стратегии за постигане на универсална грамотност 

и използват „Ключовите компетентности за учене през целия живот - европейска 

референтна рамка12“. Както става въпрос и от самото име, ключовите компетентности 

обхващат целия живот на индивида, но може да се предположи, че училищната възраст е 

особено важна за тяхното развитие и затвърждаване. Изведени са 8 ключови 

компетентности, в т.нар. “Европейска референтна рамка”13. Всяка една от тях е комбинация 

от знания, умения и отношения (нагласи), които са от решаващо значение за развитието 

                                                 
12

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0962&from=BG 
13

 Пак там. 
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на човека, социалното включване, конкурентоспособността и пригодността му за трудова 

заетост. Те увеличават възможностите за избор, повишават адаптивността към 

променящите се условия на живот и работа, правят хората социални, мобилни и не на 

последно място мотивирани и уверени, че могат да се справят с нови предизвикателства. 

Нужно е да се отбележи неизменната връзка между развиването на ключовите 

компетентности и приобщаването на хората от уязвими групи, както и тези застрашени от 

социално изключване. Самите компетентности са така изведени и дефинирани14, че да 

обхващат всички аспекти нужни за постигането на споменатите цели:  

1. Комуникиране на майчин език: способност за изразяване и тълкуване на концепции, 

мисли, чувства, факти и становища в устна и в писмена форма. 

2. Комуникиране на чужд език: като горното, но включва умения за медиация (т.е. 

обобщаване, перифразиране, тълкуване или превод) и междукултурно разбиране. 

3. Математически, научни и технологични компетентности: отлични познания по 

аритметика, разбиране на естествения свят и способност за прилагане на познанията 

и технологиите за установените човешки нужди (например медицина, транспорт или 

комуникации). 

4. Компетентности в областта на цифровите технологии: уверено и критично 

използване на информационни и комуникационни технологии за работа, 

развлечения и комуникации. 

5. Придобиване на умения за учене: способност за ефективно управляване на 

собственото учене, индивидуално или в групи. 

6. Социални и граждански компетентности: способност за ефективно и конструктивно 

участие в социалния и професионалния живот, и ангажиране в активно и 

демократично участие, особено в общества на нарастващо многообразие. 

7. Чувство за инициатива и предприемачество: способност за превръщане на идеите в 

дела посредством креативност, иновации и поемане на риск, както и способност за 

планиране и управление на проекти. 
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8. Културни познания и умения за изразяване: способност за оценяване на креативната 

важност на идеите, опита и емоциите в набор от сфери като музика, литература, 

визуални и сценични изкуства. 

 

За постигането им или поне за създаването на възможности за развитието им за изведени 

нужди свързани със създаване на всички необходими предпоставки подсигуряващи че15: 

 

● първоначалното образование и обучение предлага на всички млади хора средствата 

да развият ключовите компетентности до ниво, което ги подготвя за самостоятелен 

живот на пълнолетни, което е основа за по-нататъшно учене и професионално 

развитие; 

 

*Това условие в българския контекст е реализирано най-вече чрез включване на ключовите 

компетентности и отчасти на свързаните знания, умения и отношения в стратегически 

документи, ЗПУО, Наредба № 5 за Общообразователната подготовка, във всички 

новоприети учебни програми, както и в по-малка степен в част от останалата подзаконова 

рамка, които ще бъдат по-подробно разгледани в следващата глава. 

 

● създават се подходящи мерки за тези млади хора, които поради неблагоприятни 

образователни условия, свързани с лични, социални, културни или икономически 

обстоятелства, се нуждаят от специална подкрепа, за да реализират образователния 

си потенциал;  

● възрастните са в състояние да развиват и актуализират ключовите си умения през 

целия си живот и е налице особен акцент върху целевите групи, определени като 

приоритети в национален, регионален и / или местен контекст, като например лица, 

които се нуждаят от актуализиране на уменията си;  

● съществува подходяща инфраструктура за продължаващо образование и обучение 

на възрастни, включително учители и обучители, процедури за валидиране и оценка, 

мерки, насочени към осигуряване на равен достъп до учене през целия живот и пазар 
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на труда, както и подкрепа за учащите, които признават различните нужди и 

компетентности на възрастните; 

● съгласуваността на образованието и обучението за възрастни за отделните граждани 

се постига чрез тясна връзка с политиката по заетостта и социалната политика, 

културната политика, политиката за иновации и други политики, засягащи младите 

хора, и чрез сътрудничество със социалните партньори и други заинтересовани 

страни;  

 

Важно е да бъдат въведени две много важни уточнения: 

 

● “Всички ключови компетентности се считат за еднакво важни, защото всяка една от 

тях може да допринесе за успешен живот.... Много от компетентностите се 

припокриват...: аспекти от съществено значение за една област ще подкрепят 

компетентността в друга. Компетентността във фундаменталните основни умения по 

езика, грамотността, математиката и в информационните и комуникационните 

технологии е съществена основа за учене, а умението за учене подкрепя всички 

учебни дейности. Има редица теми, които се прилагат в цялата референтна рамка: 

критичното мислене, творчеството, инициативност, умението за решаване на 

проблеми, оценката на риска, вземането на решения и конструктивното управление 

на чувствата играят роля във всичките осем ключови компетентности16”. 

● Що се касае до развиването им в училище ключовите компетентности са 

междупредметни и следователно са приложими във всички учебни предмети и 

училищни дейности. Следователно коя да е ключова компетентност или всички 

заедно могат да бъдат развивани във всеки един учебен предмет. Схващането, че 

дадена компетентност, да речем математическа може да бъде развивана само в 

часовете по математика и физика, а не може да бъде развивана в часовете по 

английски език да речем, е грешно и противоречи на цялостната философия на 

препоръката на ЕС. 
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5. Изследване на подзаконовата нормативна уредба и в стратегическите документи  в 

контекста на приложението на членовете от ЗПУО, които регламентират 

преподаването на умения и ключови компетентности в рамките на училищното 

образование. 

 

За съставянето на тази глава от проучването бяха разгледани всички стратегически и 

нормативни документи, имащи за предмет развитието на образованието в България или 

отделни негови аспекти; Законът за предучилищно и училищно образование и прилежащата 

към него подзаконова рамка; 17-те одобрени “Програми за модернизиране на 

образованието”, както и учебните програми по класове, приети след 2015 г., независимо 

дали все още са влезли в сила. В самияте текст ще бъдат засегнати единствено документите, 

които имат отношение към темата на развитие на Ключовите  

компетентности. Накрая на самата глава е направен обобщен преглед на учебните 

програми, като основно място, където са “проектирани деветте ключови компетентности” 

наред с приложенията към Наредбата за общообразователната подготовка. 

 

5.1. Стратегически документи 

 

Степента, в която ключовите компетентности намират място в стратегическите цели и 

избраната стратегическа посока за развитие на образователната система, е показателна за 

това дали съществува управленска воля подходът за формиране на компетентности за 

успешна реализация да стои в основата на системната промяна в образованието. Ето защо 

важна цел на настоящото изследване е да идентифицира доколко и как ключовите 

компетентности са част от стратегическите визия и цели за развитието на образователната 

система, както и дали са взети под внимание при определяне на стратегическия курс на 

действие в една или друга област на образователната сфера.  

 

За целите на настоящото изследване са разгледани следните стратегически документи, 

пряко свързани с развитието на училищното образование:  
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❏ Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015 - 2020) 

❏ Стратегия 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 преждевременно напусналите образователната 

система (2013 - 2020) 

 

Едва в три от тях обаче дефинирания стратегически курс на развитие е обвързан в 

определена степен с формирането на ключови компетентности за успешна реализация: 

Национална стратегия за учене през целия живот, Национална стратегия за детето (проект) 

и Национална стратегия за повишаване на грамотността.   

 

Вероятно липсата на дори минимален фокус върху ключовите компетентности в 

Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 

може да бъде обяснена с това, че тя е разработвана в период, когато ключовите 

компетентности все още не са силно разпознаваема част от диалога между 

заинтересованите страни, макар и да са дефинирани като препоръка на ЕК още през 2006 г. 

Тяхното отсъствие в Стратегията за развитие на ПОО в РБ може да бъде обяснено с това, 

че ключовите компетентности са част от общообразователната подготовка, а не тя е 

централния фокус на политиките касаещи професионалното образование и обучение. За 

останалите две стратегии: Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства и Стратегията за развитие на педагогическите кадри, очевидно 

управленците разработили и одобрили стратегията не са идентифицирали връзката между 

развитието на ключови компетентности за успешна реализация и гарантирането на 

образователна интеграция за “успешната личностна, професионална и социална 

реализация”17 на децата и учениците от етническите малцинства, както и между 

подготовката на учителите да преподават ключови компетентности и тяхното действително 

                                                 
17

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 - 2020) 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

приложение в учебния процес. Това е значителен пропуск, защото ключовите 

компетентности могат да бъдат формирани ефективно у учениците само ако учителите са 

добре подготвени да ги интегрират в процеса на учене в класната стая.  

 

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014 - 2020  

 

Стратегията разглежда в дълбочина тенденциите, свързани с уменията на учениците за 

четене, разбиране и прилагане на информацията. Документът поставя силен акцент върху 

функционалната грамотност на учениците. Представеният анализ на международните 

сравнителни изследвания PISA, PIRLS и националните външни оценявания откроява 

основните три основни предизвикателства пред политиките за повишаване на грамотността 

сред учениците:   

 

❏ “Обучението у нас е ориентирано към запаметяване и възпроизвеждане на 

информация и не допринася за формиране на умения за четене, разбиране, осмисляне 

и използване на писмен текст за постигане на конкретни цели;”  

❏ “Обучението не предпоставя овладяването на метакогнитивни стратегии, т.е. на 

модели как да се учи, как да се подхожда при решаване на определен проблем и пр.;”   

❏ “Въпреки прилагането на много иновативни подходи в училищата, все още се 

приоритизира оценяването на количество знания, а не усвоените умения и 

компетентности.” 

 

Част от мерките, посочени в стратегията за преодоляване на тези предизвикателства са:  

 

❏ “Акцентиране върху функционалната грамотност при националните външни 

оценявания и държавните зрелостни изпити по БЕЛ чрез включване на въпроси и 

задачи, които да провокират мисленето и прилагането на наученото в нови и 

непознати ситуации за решаване на казуси от ежедневието.”  

❏ “Усъвършенстване на стандартите и учебните програми с акцент върху 

придобиването на ключови компетентности и повишаване на функционалната 

грамотност.” 
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Единствената стратегическа цел, заложена в Стратегията е “Постигане на равнище на 

функционална грамотност, което ще осигури възможност за личностно и обществено 

развитие и ще спомогне за постигането на интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж 

на икономиката.” Така дефинирана, тази цел изцяло кореспондира с останалите национални 

цели (Европа 2020) и с наднационалните препоръки към България за разрешаване на 

предизвикателствата свързани с грамотността и препоръките за повишаване потенциала на 

човешкия капитал чрез гарантиране на качествено образование, което осигурява грамотност 

и компетентности за успех. Всъщност, самата стратегия няма необходимост от други цели. 

Реализирането дори само на тази стратегическа цел, свързана с функционалната 

грамотност, ще “завърти колелото” така, че положителните резултати за образователната 

система, за индивидите и за обществото могат да се мултиплицират във всяка една област 

на развитие.  

 

Национална стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020 

 

Националната стратегия за учене през целия живот развива цялостна генералната 

концепция за мястото и ролята на ключовите компетентности в обучението в училище. 

Именно върху основа на този стратегически документ ключовите компетентности съгласно 

Европейската референтна рамка за ключовите компетентности са доразвити нормативно в 

ЗПУО и впоследствие и в подзаконовите нормативни актове.  

 

Една от основните задачи, посочени в стратегията е “да се насърчи придобиването от всички 

граждани на универсални ключови компетентности, като умения за учене, инициативност 

и предприемчивост, културна осъзнатост, както и т. нар. „меки умения” като умение за 

работа в екип, за вземане на решение, за разрешаване на конфликти и т.н.”  

 

От особено значение е да обърнем внимание на следното послание:  

“Всички области на въздействие подкрепят придобиването и непрекъснатото развитие на 

девет ключови компетентности за учене през целия живот в един общ процес.” Нашето 

тълкуване е, че всяка от деветте ключови компетентности може да бъде развивана чрез 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

всеки учебен предмет, което е и смисъла на Стратегията за учене през целия живот и на 

ЗПУО.  

 

В стратегията се посочва още, че: „Интелигентният и приобщаващ растеж зависи от 

действията, предприемани в рамките на системата за учене през целия живот, насочени към 

развиване на ключови компетентности и постигане на определено качество на резултатите 

от обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.” Това разбиране 

предопределя една по-съвременна концепция за съдържанието на училищното образование 

у нас, основана на изместване на приоритета от фактологичното знание към формиране на 

ключови компетентности. В този контекст се преосмисля ролята на знанието като отправна 

точка на промените в българското образование през ХХI век. Днес то вече не е значимо 

само за себе си, а преди всичко се търси неговата универсалност и практическа 

приложимост. Този факт сам по себе си дава нови ориентири за подобряване на качеството 

на образование чрез обновяване на учебното съдържание и извеждане на съвременните 

ключови компетентности като основен фактор на промяната. 

 

Важна мярка за реализиране на стратегическата цел на Стратегията е “Повишаване на 

качеството на училищното образование и обучение за придобиване на ключовите 

компетентности, подобряване на постиженията на учещите и развитие на личността”. 

Целите, които следва да бъдат реализирани при изпълнението на тази мярка обхващат три 

основни фактори, които осъществени заедно, действителност имат потенциала да 

допринесат за по-качествено образование в училище.   

 

1. Промяна на процеса на обучение, насърчаващ развиване и придобиване на ключовите 

компетентности и ориентирането му към провокиране на самостоятелното и критично 

мислене, самостоятелност, към формиране на практически умения и към интелектуално 

развитие на личността;   

 

2. Създаване на благоприятни условия за обучение и развитие в системата на училищното 

образование чрез изграждане на модерна образователна среда, базирана на съвременни 
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информационни и комуникационни технологии за образованието, осигуряване на достъп до 

модерни училищни библиотеки – медиатеки;   

 

3. Прилагане на ефективна система за осигуряване на качеството с участието на всички 

заинтересовани страни и ефективно разпределяне на ресурсите в образованието и 

обучението.  

 

Сред многото изброени дейности следните биха представлявали най-голям интерес за нас: 

 

1. Периодично осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на основни 

умения и ключови компетентности в съответствие с пазара на труда и новите 

обществени очаквания;   

2. Актуализиране на изискванията към учебниците, съобразени с учебното съдържание 

и възрастовите особености на учещите;  

3. Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители. 

 

По отношение на ПОО, като дейност е посочена:  

 

“Съчетаване на ПОО с овладяване на ключови компетентности за постигане на по-голяма 

пригодност на обучаваните за трудова заетост;“  

 

Развитието на ключови компетентности е заложено също и в рамките на неформалното 

учене. “Подкрепа на младите хора за придобиване на ключови компетентности посредством 

неформално обучение и осигуряване на условия за признаване и зачитане на постигнатите 

резултати;” 

 

Всичко това дава основание да се заключи, че основната идея на тази стратегия е 

придобиването на ключовите компетентности да бъде в основата както на училищното 

образование, така и на ученето през целия живот под всичките му форми.   
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Оптимизмът, който стратегията вдъхва обаче е помрачен при вида на Плана за действие за 

2018 г. В изпълнение на Националната стратегия за УЦЖ.  

 

В област на въздействие 4: “Повишаване на качеството на училищното образование и 

обучение за придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на 

учещите и развитие на личността”, която в най-голяма степен обвързва процеса на учене с  

ключовите компетентности, са посочени следните крайно повърхностни и изключително 

скромни по обхват дейности: 

 

За Дейност “Периодично осъвременяване на учебното съдържание с цел формиране на 

основни умения и ключови компетентности в съответствие с пазара на труда и новите 

обществени очаквания” е посочена една единствена дейност - “4.1.1. Разработване на 

учебни програми от отрасловата и специфичната професионална подготовка за 

придобиване на професионална квалификация по професия „Помощник-треньор“”. 

 

За Дейност “Подкрепа за участие на учителите в електронната европейска платформа за 

училищно партньорство eTwinning, в ролята й на неизчерпаем източник на добри 

педагогически практики, фактор за повишаване мотивацията на учителите за оставане в 

професията и възможност за усъвършенстване на професионалната квалификация на 

педагогическия състав” задачите са: 

 

❏ “Управление на програма „Еразъм+”  

❏ “Изпълнение на проект eTwinning”. 

 

Това са проекти с чудесен потенциал да добавят висока стойност за ефективността на 

преподаването на ключови компетентности чрез съвременни подходи. Прави впечатление 

обаче, че са заложени единствено количествени индикатори за брой учители, училища и 

реализирани проекти. Само тази информация не би могла да даде ясна представа за 

ефектите от участието в програмата “Еразъм+” и в проекта “eTwinning”. Още повече, 

заложените очаквания за включване на нови учители и училища в тях са изключително 

ниски. От обхванатите до 2018 г. 18.2% от всички учители, през 2018. се очаква да се 
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включат 60 нови учители (0.16% от учителите), което е изключително ниска цел. При това 

без да бъде измерено и оценено дали тяхното участие в програмата и в платформата ще бъде 

ефективно и в действителност ще допринесе за повишаване подготовката на учителите да 

развиват ключови компетентности у учениците.  

 

За Дейност “Актуализиране на учебниците, съобразно с учебното съдържание и 

възрастовите особености на учещите” са посочени редица процедури по оценяване и 

одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници, но няма механизъм, който да 

представя в каква степен ключовите компетентности са заложени в тях и дали избраният за 

това подход е ефективен.  

 

За Дейност ”Разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на 

учители” задачите са две:  

❏ “Поддържане на Информационен регистър на одобрените програми за повишаване 

на квалификацията на педагогическите специалисти”  

❏ “Обучения на учители с насоченост към прилагане на различни методи за оценяване 

на учениците в контекста на PISA 2021” с 1300 обучени учители.  

 

Поддържането на информационен регистър на одобрените програми за повишаване 

квалификацията на учителите сам по себе си не гарантира, че одобрените програми са 

“съвременни и ефективни.” Важно е да съществува регистър за квалификационни 

програми за учителите, но също значимо е да се разработят инструменти за оценка на 

качеството и ефективността на тези програми, както и механизъм за тяхното подобрение в 

резултат на направената оценка. В същото време, дейност “Обучения на учители с 

насоченост към прилагане на различни методи за оценяване на учениците в контекста на 

PISA 2021” обхваща едва 3,5% от всички учители. Не са предложени други инструменти на 

продължаващата квалификация, които да допринесат за уменията на учителите, свързани с 

формирането на ключови компетентности у учениците.  

 

Този скромен като количество и качество план за действие показва, че липсва достатъчно 

управленско желание Стратегията за учене през целия живот действителност да се 
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реализира, най-вече в онези нейни цели, които обвързват качественото образование с 

пълноценното приложение на компетентностния модел на обучение в училище. В този си 

формат Плана за изпълнение на Стратегията за УЦЖ няма потенциала да допринесе за 

ефективното прилагане на ключовите компетентности в училищното образование, както и 

по отношение на останалите видове форми на учене. Обхватът на предложените дейности 

във плана е незначителен в сравнение с този на дефинираните мерки и на голямата 

стратегическа цел: “Повишаване на качеството на училищното образование и обучение за 

придобиване на ключовите компетентности, подобряване на постиженията на учещите и 

развитие на личността”. Това, както и липсата на качествени индикатори за успех и на 

високи очаквания за ефекта на дейностите, е показателно за липсата на управленска воля за 

пълноценното интегриране на ключовите компетентности в учебния процес.  

 

Национална стратегия за детето (2019 - 2030) 

  

Въпреки че Националната стратегия за детето все още е на етап проектно предложение, е 

важно, макар и кратко, да отбележим силния фокус, който, така формулирана, тя поставя 

върху развитието на деветте ключови компетентности като част от концептуалната рамка и 

основните принципи и подходи на документа. 

  

Стратегията поставя компетентностният модел в центъра на политиките за личностно 

развитие и реализация на децата. “Най-важно значение за изграждането на ключовите 

компетентности при децата има създаването и развитието на знания, умения и нагласи 

у възрастните (родителите, професионалистите и системите на образование, 

здравеопазване, социалната система и др.) за развиване и подготовка на децата за бъдещия 

им живот и за тяхното успешно социализиране.”  

Имайки предвид факта, че Стратегията е все още в етап на разработване, не бихме могли да 

анализираме в дълбочина без да рискуваме съществени бъдещи промени да компрометират 

анализа. Ето защо на този етап можем да отбележим единствено, че в настоящата форма на 

проект по отношение на припознатата роля и значимост на ключовите компетентности, 

Националната стратегия за детето значително изпреварва голямата част от действащите 
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стратегически документи, разработвани през 2013., 2014. и 2015 г. Вероятно една от 

причините за това е, че през 2019. година ключовите компетентности се разпознават от по-

голяма част от заинтересованите страни като основен фактор за успешна реализация. 

 

ОБОБЩЕНИЕ.  

 

Въз основа на анализа на стратегическите документи и мястото на ключовите 

компетентности съгласно Европейската референтна рамка за ключовите компетентности 

могат да бъдат изведени няколко изводи.  

 

❏ Голямата част от действащите стратегиите за развитие на образованието не 

предполагат обвързване на целите си с развитието на ключови компетентности у 

учениците чрез общообразователната подготовка и други форми на учене през целия 

живот. В случай че ключовите компетентности са споменати на места, то е по-скоро 

повърхностно и необвързано с генералните цели и стратегическия курс на развитие.  

❏ На лице са редица примери, където терминът “ключови компетентности” се използва 

без да се обясни кои точно компетентности се има предвид - тези, заложени в чл. 77 

на ЗПУО и други компетентности, които не са включени в припозната от 

организации и институции рамка, а сами по себе си могат да бъдат определени като 

значими за реализацията на личността.  

❏ Стратегията за учене през целия живот предлага най-пълноценна концепция за 

ролята на деветте групи ключови компетентности както в училищното образование, 

така и във всички останалите форми на учене. Въпреки това, планът за изпълнение 

на Стратегията през 2018 г. показва, че специфичните годишни дейности и мерки са 

в твърде малък мащаб и нямат реалния потенциал да допринесат ефективно за 

действителното реализиране на стратегията.  

❏ Въпреки че Националната стратегия за детето е все още в етап на финализиране, по 

нея можем да съдим за значителния напредък по отношение на разпознаваемостта 

на ключовите компетентности като основен фактор за успешна реализация, 

благосъстояние и висока производителност на човешкия капитал. 
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5.2. Закон за предучилищното и училищното образование 

 

Закон за предучилищно и училищно образование е може би първият (обнародван на 

13.10.2015 г. и влизащ в сила близо година по-късно) нормативен документ в сферата на 

образованието, в който се задава за цел не само развитието на знания, но и на умения и 

отношения. Ако това изобщо може да се разглежда като някакъв показател то думата 

умения се спомена цели 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 компетентности18”.  

 

В чл. 77 от ЗПУО са посочени основните групи ключови компетентности, които би следвало 

да бъдат обхванати от образователната подготовка: 

Чл. 77. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки 

и на технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни 

учебни предмети. 

(3)... 

 

                                                 
18
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Както и сами можем да се убедим ключовите компетентности в ЗПУО с малки изключения 

копират ключовите компетентности за учене през целия живот, като дори добавят “умения 

за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт”, които 

отсъстват от европейската рамка. Можем смело да заключим, че целта на законотворецът е 

била именно да интегрира препоръката на ЕС за развитие на компетентности на 

образователно ниво. Това се потвърждава и от т. 12 от Допълнителните разпоредби към 

ЗПУО където Ключовите компетентности се описват именно като “комплекс от 

взаимозависими знания, умения и нагласи или 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, 

определени на национално 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 ключови 

компетентности в ЗПУО и ключовите компетентности за учене през целия живот за 

взаимозаменяеми понятия. Важно е да се изясни също така, че: “Заложеното разбиране за 

знания, умения и отношения в ЗПУО и в подзаконовата нормативна база в сферата на 

образованието пряко кореспондира със схващането за знания, умения и отношения в 

Европейската референтна рамка за ключовите компетентности.19” 

 

Важно е да отбележим наличието на думата умения в още няколко члена на закона: 

Чл. 69 Предучилищното образование създава условия за придобиване на съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето към училищното образование. 

Чл.75. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или 

степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование. 

Чл. 176. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 
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Чл. 181. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, 

както и за придобиване на умения за лидерство. 

 

Уменията се разглеждат и в още няколко члена на закона, но по-скоро в частни случаи 

свързани с преодоляване на проблемното поведение на учениците. Изключение прави 

заложената в чл. 210 роля на родителите за изграждане на “на навици за самоподготовка 

като част от изграждането на умения за учене през целия живот” 

 

За да бъдем напълно изчерпателни трябва да цитираме и чл. 5 от закона, в който са 

включени целите на училищното образование. От чл. 75 става ясно, че основните умения, 

които трябва да се развиват в учениците са именно насочени към постигането на ЦЕЛИТЕ 

на училищното образование или: 

 

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното образование са: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

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

отговорното гражданско участие; 

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

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 
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9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

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

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

 

На идейно ниво чл. 77 напълно се припокрива с “Ключовите компетентности за учене през 

целия живот”. От него става ясно че, общообразователната подготовка, следователно и 

ключовите компетентности следва да се придобият “чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети.” 

Между целите на образованието и ключовите компетентности има допирни точки, без 

целите да реферират към референтната рамка и без да можем да твърдим със сигурност, че 

има припокриване или поне 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 очаквания от тяхното осъществяване силно се приближава до 

изискванията и нужния реквизит за придобиване на ключови компетентности.  

 

5.3. Подзаконовата нормативна база в сферата на образованието 

 

Наредба за общообразователната подготовка  

 

По всичко изглежда, че ключовите компетентности представляват съществена част от този 

документ. Въпросът обаче тук ще бъде не дали присъстват, а по какъв начин са приложени 

в Наредбата за общообразователната подготовка.  

 

Още в самото начало на документа в Раздел II Характеристики на общообразователната 

подготовка се регламентира, че общообразователната подготовка обхваща деветте групи 

ключови компетентности.  

http://www.eufunds.bg/
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Наред с това е формулирана и тяхната обща дефиниция: (2) Ключовите компетентности са 

взаимозависими 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.” 

 

Чл. 2-ри и чл. 3 от Наредбата допълват представата за ролята на ключовите компетентности 

и повдигат интересен въпрос.  

Чл. 3. (1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на следните 

общообразователни учебни предмети:.....” 

 

Според чл. 2 общообразователната подготовка “обхваща” деветте групи ключови 

компетентности, докато чл. 3 допълва, че общообразователната подготовка се 

“осъществява чрез изучаването” на учебните предмети. Така формулиран, изборът на 

двата подчертани глаголи предопределя доминиращата роля на изучаваното предметно 

знание (учебните предмети) спрямо ключовите компетентности. Глаголът “обхваща” 

напомня по-скоро за нещо, което вече е интегрирано/включено/заложено, а глаголната 

фраза “осъществява чрез изучаване” се обвързва по-скоро с активност, действие. Т.е. това, 

което следва да се направи, за да се осъществи общообразователната подготовка, е да се 

изучат учебните предмети, а не да се придобиват ключови компетентности, защото те вече 

са обхванати в общообразователната подготовка (чрез учебните предмети).  

 

Така още в началото на този документ става ясно, че за ключовите компетентности се 

очаква да имат някакъв по-субективен, по-широк и неконкретен характер. От това се 

разбира, че това, което ще се случва действителност в класната стая, е да се изучават 

учебните предмети, а ключовите компетентности ще бъдат “автоматично” развивани с 

изучаването на предметното знание, независимо дали учениците или учителите полагат 

допълнителни усилия в тази насока.  
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В същото време Стратегията за учене през целия живот посочва като стратегически 

приоритет “образованието и обучението да бъдат организирани и насочени към 

придобиване на ключовите компетентности от всички учещи.” Ключовата дума 

“придобиване” (от придобивам - “активен” глагол) илюстрира очакването в центъра на 

процеса на учене да стои развитието на ключовите компетентности, а не изучаването на 

учебните предмети.  

 

Какви са причините за това несъответствие между духа и смисъла на Стратегията за учене 

през целия живот и регламентираното в разглежданата Наредба схващане за ролята на 

ключовите компетентности в общообразователната подготовка?  

 

От една страна чл. 2 и чл. 3 от Наредбата за общообразователната подготовка произтичат 

от Закона за предучилищно и училищно образование и изцяло приповтарят неговата 

дефиниция за включването на ключовите компетентности в нея. 

 

Според чл. 77 (1) “Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности (виж т. 5.2. Закон за предучилищно и училищно образование). 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети.”  

 

Очевидно е, че законодателят е избрал да дефинира интегрирането на ключовите 

компетентности в обучението в училище по начин, който създава условия за различна 

интерпретация и дава възможност за избор на експертите (от администрацията) да 

доразвият тази обща дефиниция в държавни образователни стандарти и изисквания. 

Даването на “по-широко” определение на Закона вероятно е често срещана практика, 

имайки предвид, че именно експертите, а не народните представители, притежават 

капацитета да идентифицират най-ефективният подход за приложение волята на Закона в 

подзаконовата нормативна уредба. Да видим как се случва това с включването на 

ключовите компетентности в общообразователната подготовка по-нататък.  
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Ал. 3 на чл. 3 дава обяснение за връзката между ключовите компетентности и учебните 

предмети. 

  

(2) Общообразователните учебни предмети по ал. 1 са обвързани с ключовите 

компетентности по чл. 2, както следва:  

 

1. учебният предмет български език и литература изгражда основата на компетентностите 

по български език и на грамотността за четене и е пряко свързан с постигането на базовата, 

функционалната и комплексната грамотност;  

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 околната 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 

постигане на математическа и на научна грамотност;  

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

география и икономика, философия, гражданско образование градят основата на 

социалните и гражданските компетентности;  

5. учебните предмети информатика, информационни технологии и компютърно моделиране 

са основополагащи за придобиване на дигитална компетентност;  

 

Тази интерпретация за хоризонтална връзка между ключовите компетентности и учебните 

предмети показва, че експертите избират да реализират волята на законодателя по лесен за 

прилагане и разбиране подход, но той е в известна степен непълен. Обвързването на 

ключови компетентности с определени “близки” по съдържание до тях учебния предмети 

може да доведе до разбирането сред учителите, че в даден учебен предмет следва да се 

развиват точно определени ключови компетентности. От една страна това може да 

подейства ограничаващо за учителя при избор на ключови компетентности, които да 

развива у учениците си. От друга страна, важно е също да припомним, че според смисъла 

на препоръката на ЕС за Европейската референтна рамка за ключови компетентности и 

според Националната стратегия за учене през целия живот всички ключови компетентности 
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могат да бъдат развивани чрез всички учебни предмети и/или други средства за обучение. 

Така например според Наредбата дигиталната компетентност може да бъде развита основно 

чрез предметите Информационни технологии, компютърно моделиране, но не и чрез някои 

от другите предмети като Английски език, Музика или Изобразително изкуство, както и че 

придобиването на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество може да 

бъде реализирано основно чрез Музика и Изобразително изкуство. При вертикалното 

обвързване на ключовите компетентности с учебните предмети, всеки предмет би 

предполагал развиването на всяка една от компетентностите, което стои в основата на духа 

на националните и наднационални документи, свързани с насърчаването на развитието на 

ключовите компетентности чрез образование и учене през целия живот. Макар и това 

подходът на обвързване на ключовите компетентности с учебните предмети да не е изрично 

посочен в ЗПУО, този избор за представяне на връзката между ключовите компетентности 

и изучаваните предмети може да доведе до неразбиране и ограничаване сред учителите.  

 

Относно очакваните резултати, според “Чл. 6. (1) Държавният образователен стандарт за 

общообразователна подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението 

по всеки общообразователен учебен предмет и определя компетентностите - знания, умения 

и отношения, които се очакват като резултати от обучението по учебния предмет в края на 

всеки етап от съответната степен на образование.” 

 

От горния абзац става ясно, че, ДОС за общообразователната подготовка определя 

резултатите от обучението за всеки учебен предмет - знания, умения и отношения, които са 

определени като компетентности но се различават от деветте групи ключови 

компетентности, заложени в чл. 77 на ЗПУО. Тази разликата между използваните термини 

беше описана по-горе в т. 4 Ключови компетентности и образователни стандарти – 

дефиниции и обхват.  

 

Наредбата за общообразователната подготовка не поставя изричното изискване за 

определяне на очаквани резултати за развиването на деветте групи ключови 

компетентности към края на всеки клас или етап. Така липсва ясна представа за това какво 

следва да могат да правят учениците, за да демонстрират, че са придобили социална и 
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гражданска компетентности в V клас например. Този пропуск да се уреди въпросът с 

очакваните резултати по отношение развитието на ключовите компетентности води до 

прилагането на липсата на единен универсален подход при тяхното включване в отделните 

учебни програми. Този проблем е детайлно разгледан в анализа на учебните програми по-

долу.  

 

В чл. 6 ал. 2 авторите на Наредбата посочват избрания подход за обвързване на ключовите 

компетентности с изучаваните по всеки учебен предмет знания, умения и отношения, като 

поставят очакването да се отбележи връзката на всеки един от горните три елемента с 

ключовите компетентности, с чието развитие е свързан.  

 

“(2) Структурата на държавния образователен стандарт по ал. 1 за всеки общообразователен 

учебен предмет включва:  

1. степен и етап на образование;  

2. специфични цели на обучението по учебния предмет в съответния етап;  

3. области на компетентности, очаквани резултати от обучението (знания, умения и 

отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности.” 

 

Ето как това се проектира върху държавните образователни изисквания за обучението по 

Физика и астрономия.  
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Срещу всеки очакван резултат за знания, умения и отношения се маркират съответните 

ключови компетентности, които имат връзка с него. Това повдига следните въпроси:  

 

Каква е причината авторите на Наредбата да посочват кои точно ключови компетентности 

могат да бъдат развивани чрез осъществяването на очаквания резултат (напр. “Пресмята 

ток, напрежение, съпротивление…”). Въпреки че за всеки очакван резултат е посочена 

връзка с няколко ключови компетентности, защо се очаква, че той не може да бъде 

постигнат с развитието на други? Така например защо очаквания резултат от обучението по 

Физика “Пресмята ток, напрежение, съпротивление, отделено количество топлина и 

мощност на тока в прости електрически вериги” да не може да бъде постигнат чрез 
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използване на дигитална компетентност например? Това излишно ограничава представата 

за развитието на ключовите компетентности, противоречи на духа и целите на Стратегията 

за учене през целия живот и Европейската референтна рамка за ключови компетентности и 

не помага на учителя свободно да избере метод и подход за преподаване съобразен с 

интересите и нуждите на своите ученици.  

 

Остава неясно защо авторите избират да реализират волята на законодателя по точно този 

начин в Наредбата за общообразователната подготовка. Ясно е обаче, че: 

 

❏ Не са описани изрично очаквани резултати при развитието на деветте ключови 

компетентности за клас или етап от обучението; 

❏ Практиката ключовите компетентности да бъдат изрично свързани с точно 

определени учебни предмети и/или с очакваните резултатите от обучението по тях 

може да доведе до объркване и ограничаване сред учителите и противоречи на 

смисъла на ЗПУО, Европейската референтна рамка за ключови компетентности и 

Националната стратегия за учене през целия живот 2014 - 2020, ключовите 

компетентности да се развиват в цялата съвкупност от учебни предмети и чрез други 

средства на обучението.   

 

Учебните програми имат за цел да конкретизират компетентностите на учениците като 

очаквани резултати 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 ролята на учебните програми е определянето на 

очаквания за резултатите от обучението по съответния учебен предмет, но не и за деветте 

групи ключови компетентности.  
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Единственото директно и по-обстойно приложение на ключовите компетентности в 

учебните програми, е регламентирано в т.6 на чл. 8 от Наредбата - учебните програми да 

съдържат и описание на примерни “дейности за придобиване на ключови компетентности, 

както и междупредметни връзки”. Този подход би бил от полза за учителите и 

педагогическите специалисти, при условие че: 

 

❏ предложените междупредметни връзки и дейности са практически-ориентирани 

успешни практики, които помагат на учителя при планирането и осъществяването 

на учебния процес в час 

❏ са описани примерни дейности и междупредметни връзки за всички девет ключови 

компетентности (като част от учебната програма или чрез референция към външен 

източник), а не само за тези, които авторите на Наредбата посочват като свързани с 

учебните предмети и/или очакваните резултати от обучението по тях. Тъй като това 

би било свързано с значително увеличение обема на учебната Наредба, тези добри 

практики и междупредметни връзки биха могли да намерят място и в отделна 

платформа например.  

 

В заключение, макар и деветте групи ключови компетентности да са сравнително добре 

представени в Наредбата за общообразователната подготовка, липсва изискването да се 

дефинират очаквани резултати за придобиване на ключовите компетентности на ниво клас 

или етап. Наред с това, хоризонталният и избирателен начин, по който са обвързани с 

учебните предмети, не предполага пълноценното им развитие в учебния процес и 

ограничава свободата и мотивацията на учителя да формира онези компетентности у 

учениците си, които той идентифицира като значими за тях.  

 

Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците  

 

Интерес за настоящото изследване представляват регламентираните в Наредбата за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците компоненти, видове и форми на 

оценяване на резултатите на учениците, както и учебните предмети и формата на 

националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Анализът следва да 
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даде информация за това дали и как ключовите компетентности намират място в 

инструментите и подходите за оценяване постиженията на учениците.  

 

Чл. 3 от Наредбата посочва, че “обект на оценяване са компетентностите на учениците, 

придобити в резултат на обучението.” Наред с това, не се конкретизира дали това включва 

както специфичните за учебните предмети знания, умения и отношения, така и ключовите 

компетентности. Според МОН “С Наредба 5 е определен ДОС за общообразователната 

подготовка, който е съвкупност от изискванията за резултатите от всеки общообразователен 

учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование..”  Имайки 

предвид, че не са дефинирани очаквани резултати за развитието на ключови 

компетентности у учениците, можем да заключим, че оценяването във всичките му видове 

и форми, оценява компетентностите на учениците, свързани с изучаваните учебни 

предмети, а не със ключовите компетентности, заложени в ЗПУО.  

 

Заложените  в чл. 4. цели определят по-широко обхвата на оценяването, макар и също да не 

включват изрично ключовите компетентности като негов обект.  

 

Основна цел на оценяването е “диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка 

на ученика и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда 

от подкрепа;”  

 

Чл. 7 дава допълнителна информация за инструментите за оценяване, според които 

“изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са:  

 

1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 

компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас;  

 

2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 

компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 

подготовка за определен етап от степента на образование;” 
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Тук ясно и еднозначно се посочва, че изпитите оценяват онези компетентности, определени 

в ДОС за общообразователната подготовка за определен етап от степента на образование. 

Това са именно специфичните знания, умения и отношения по конкретните учебни 

предмети.  

 

Така според настоящото съдържание на Наредбата за оценяване резултатите от обучението 

на учениците деветте групи ключови компетентности, необвързани с очаквани резултати за 

формирането им у учениците, не са обект на оценка на “индивидуалните постижения и 

напредък на ученика.”   

 

Все пак в чл. 50 се посочва, че НВО в края на IV и VII клас има за цел да измери “степента 

на постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на 

математиката, придобити в класовете от етапа.“  

 

Фокусът върху функционалната грамотност по български език и математика продължава и 

в X клас: 

 

“(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 националното външно оценяване в края 

на първия гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване 

степента на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и 

функционалната грамотност в областта на четенето, както и на математиката и 

математическата грамотност, придобити в класовете от етапа.” 

 

По-надолу се допълва, че при желание от страна на учениците може да се държи НВО в X 

клас и по чужд език и по ИТ (за измерване на дигиталната компетентност). Отново липсва 

възможността за НВО по природни науки (Министърът има възможност да реши изрично 

да се проведе НВО по всеки друг предмет от гореописаните).  

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

Важно е обаче да се отбележи, че в отговор на МОН на наше запитване20, става ясно, че тече 

процес по преобразуване 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, уменията и отношенията по учебните предмети, така 

и ключовите компетентности.  

 

“Установяването на степента на постигане на ключовите компетентности, регламентирани 

в чл. 77 от ЗПУО, респективно на отделни очаквани резултати от обучението по учебен 

предмет, определени в ДОС за общообразователната подготовка по съответния учебен 

предмет, в края на даден етап от степента на образование, и в учебните програми, ще се 

осъществява, както следва:” 

 

- от учебната 2018/2019 година чрез НВО за учениците в VII клас 

- от учебната 2019/2020 година чрез НВО за учениците в IV клас и за учениците в X 

клас (първи гимназиален етап на средната степен на образование) 

- от учебната 2021/2022 година чрез ДЗИ за учениците в XII клас 

 

В заключение, ключовите компетентности, заложени в ЗПУО, са посочени като обект  на 

оценяване единствено по отношение на НВО в IV, VII и X клас, но отново ограничено - 

само във връзка с оценяването на компетентностите по български език и математика, и по 

желание за X клас за чужд език и ИТ. Дори и да приемем на първо време, че тестовете, 

действително са направени така, че да измерват ефективно функционалната грамотност по 

Български език и Математика, измерването на само две от всички девет ключови 

компетентности показва, че като формат и съдържание Националните външни оценявания 

и държавните зрелостни изпити тепърва предстои да бъдат обновявани и доразвивани така, 

че да измерват постиженията на учениците, свързани с развитието на ключови 

компетентности . Разбира се, първата стъпка за това е дефинирането на очаквани резултати 

от обучението за придобиване на ключови компетентности.  
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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.  

 

Най-съществена информация за съдържанието на учебниците и учебните помагала се 

съдържа в раздел III Изисквания към съдържанието на учебниците. Тези изисквания са в 

голяма степен фокусирани върху съответствието на учебника и учебните помагала с 

регламентираната учебна програма и очакваните резултати за всеки клас и етап.  

 

Единственото споменаване на ключовите компетентности в Наредбата е в “Чл. 24. (1) 

Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва отговаря на 15 изисквания, едно 

от които е да се осигурят “д) условия за формиране на ключовите компетентности, 

конкретизирани в съответната учебна програма, и възможности за практическото им 

прилагане;”   

 

Така представено, това изискване е не само твърде повърхностно, незадълбочено и 

неконкретизирано, а в известен смисъл и “пожелателно”. Не става ясно какви точно условия 

да се осигурят, за да се формират ключови компетентности. Дали теоретичното знание да 

бъде адаптирано към тях, дали задачите да бъдат формулирани така, че да формират 

ключови компетентности или да бъдат представени отново примерни дейности за тяхното 

придобиване на края на учебника например? Този опит да се регламентира развиването на 

ключовите компетентности чрез използването на познавателните книжки, учебниците и 

учебните помагала е твърде неефективен и не води до действителни резултати.  

 

Очевидна е липсата на “интерес” към ключовите компетентности в тази Наредба. Тук 

отново проличава забелязаното и в някои от разгледаните дотук документи неглижиране и 

липса на желание да се уредят практически механизмите за ефективното им приложение 

както в подзаконовата нормативна уредба, така и в действителното обучение в класната 
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стая. И тук на развитието на ключовите компетентности сякаш се гледа като на нещо 

пожелателно и реализиращо се от само себе си чрез обучението по учебните предмети.  

 

Наредба за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

 

Доколкото наредбата е насочена именно към придобиване на социални, граждански и 

интеркултурни компетентности и доколкото е дадена рамка за Гражданско образование и 

неговите цели в контекста на българското образование, то може да се търси доста общо 

между Наредбата и една от ключовите компетентности, а именно социални и граждански 

компетентности. 

 

На практика обаче, още със създаването си, Наредбата предизвика множество негативни 

коментари и негодувание сред хората надяващи се на навлизането на ефективно здравно и 

гражданско образование в училище. В самата Наредба бяха заложени широк спектър от 

цели и задачи пред българското училище без да бъде дадено време за тяхното изпълнение. 

Самото гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование трябва да се 

осъществява в часовете на класа, в заниманията по интереси, в рамките на дейностите по 

допълнителна подкрепа или интегрирано в общообразователните часове. Училища бяха 

задължени да създадат “Училищна програма за  гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование”. Бърз преглед на тези програми показва, че нито един от 

гореизброените варианти не се оказва особено ефективен, като училищата включват 

обичайните си дейности (училищни празници, начало/край учебна година, участие в 

проекти и извънкласни дейности) като форма за развитие на гражданското образовение, а 

интегрирането му в другите учебни предмети остава рядкост или поне в общия случай не 

можем да говорим за училищна политика. За последното не бива да търсим вина в 

педагозите, а по-скоро в недостатъците на Наредбата и липсата на подкрепа за 

изпълнението и на национално ниво. 

 

Изключение прави въвеждането на предмета “Гражданско образование” в XI и XII клас, 

учебните програми, за който вече са приети, но самото им приложение ще започне за пръв 

път през учебната 2020/2021 г. от единадесетокласниците.  
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Наредба за организация на дейностите в училищното образование 

 

Наредбата е по-скоро свързана с административните изисквания за организацията на 

образователния процес, като няма пряко отношение по разглежданите от доклада въпроси. 

Все пак, чл, 25 от нея е насочен към самоподготовката на учениците в целодневна форма на 

обучение. Ясно е посочено, че част от самоподготовката трябва да е насочено към 

преподаване и развиване на умения за самостоятелно учене: 

 

Чл. 25. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 1. ситуации за осмисляне 

на изучаваното съдържание по време на учебния час; 2. усвояване на начини и методи за 

рационално учене; 3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 4. 

подготовка за класни и контролни работи; 5. изпълнение на допълнителни задачи и 

упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното 

разписание, поставени от учителя на групата; 6. формиране на умения за самостоятелно 

планиране и организиране на подготовката; 7. консултации с учители по различни 

учебни предмети.... 

 

Наредба за приобщаващо образование 

 

Реално Наредбата въвежда развитието на умения и ключови компетентности в различни 

ситуации и контексти. Както и в концепцията на ЕС за развитие на компетентности и тук 

виждаме развитието на уменията като основно “оръжие” за приобщаването на всеки ученик. 

За съжаление тази връзка не е толкова ясно изведена, както в Европейската референтна 

рамка за ключови компетентности, но съдържанието на стандарта показва мислене именно 

в тази посока. Доразвити са някои основни концепции и като цяло философията на ЗПУО 

касаеща ключовите компетентности. 

 

Чл.20 (в сила от 18.12.2018 г.) определя заниманията по интереси и посочва тяхната роля: 

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на 
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учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите 

и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.  

Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите компетентности, 

възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на 

децата и учениците. 

 

Така и тук заниманията по интереси са определени (и то с право) като мощно оръжие не 

само за приобщаването, но и за развитието на ключовите компетентности на всеки ученик. 

Именно с промените през 2017 и 2018 г. в Наредбата за приобщаващото образование и в 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование се въведоха нови механизми за финансиране на заниманията по 

интереси чрез осигуряването на целеви средства от държавния бюджет. Макар и със 

забавяне през 2019 г. училищата отново получават допълнителни средства за 

организирането им.  

 

По данни на МОН21 през 2019 г.  над 16 500 занимания по интереси ще се проведат в 2249 

училища в страната. В тях участие са заявили над 251 000 ученици, а близо 60% са избрали 

STEM направления – “Дигитална креативност, 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 третия най-популярен спорт след футбола и 

волейбола. Голяма популярност поддържат и ателиетата 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. Събраните данни от МОН 

посочват “високо удовлетвореност” (над 91%, на база анкетно проучване сред 125 432 

ученици). 
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Чл. 148 и чл. 153 рамкират развитието на ключови компетентности за деца на индивидуална 

учебна програма (деца с умствена изостаналост, множество увреждания и пр.) и за ученици 

с нарушено зрение. 

Чл. 156 прави същото за децата с увреден слух. 

 

Една от основите на приобщаващото образование е именно подкрепата на личностното 

развитие на всички ученици независимо дали те са диагностицирани с определени 

специални потребности или не. Още в чл. 422 на Наредбата се посочва, че: 

(1) “На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им.” (2) “Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.” 

 

Макар текстът ясно да заявява, че всеки ученик има индивидуални потребности и съответно 

се нуждае от индивидуална подкрепа, то именно тази широкообхватност на Наредбата за 

приобщаващо образование предизвика много полемики при приемането ѝ, и все още 

продължава да я прави една от най-неразбраните части на нормативната уредба свързани с 

образованието. Така и не беше уточнен въпросът относно това какво включва понятието 

“личностно развитие” и съответно как може да бъде подкрепено то. До известна 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 поведение23, Наредбата регламентира целите и очакванията 

към кариерното ориентиране. Що се отнася до умения то е дефинирано, че: 

                                                 
22

 Реално чл. 4 от Наредбата, повтаря чл. 176 от ЗПУО. 
23

 В чл. 27 на Наредбата са дадени възможните дейности, в които учениците биха били включение за 

превенция на обучителните затруднения като например: допълнително обучение по отделен учебен предмет 

с акцент върху обучението по български език…; консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; логопедична работа.Също така са дадени условията при, които ученика би имал 
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(4) “Консултирането е насочено към: 1. разкриване на интереси, нагласи и мотивация за 

избора на образование и професия; 2. формиране на умения за планиране на учебното и 

личното време; 3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие;” 

 

Чл. 22 поставя фокус върху “Библиотечно-информационното обслужване”, като в алинея 3 

ясно се посочва: “Училищната библиотека формира в учениците култура и умения за 

търсене и ползване на информация, изгражда навици за непрекъснато самообразование, 

подтиква към креативност, подпомага достъпа до културни и образователни събития, 

мотивира личностното 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 политика за осигуряване и 

предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, включително чрез организиране на дейности за развитие на индивидуалните им 

способности и дарования в различни области.” 

 

На практика в зависимост от желанията на деца и ученици (или от възможностите, които 

съответното заведение може да предложи) в ЦПЛР се провеждат  занимания по интереси 

под различни форми – клубове, ансамбли, отбори, секции и пр. Същото е валидно и за 

Националния дворец на децата. По информация от МОН 24 към началото на учебната 

2018/19 г. на територията на страната функционират 90 ЦПЛР, в които са формирани 5014 

групи и в тях са включени 57 736 деца и ученици. Освен посочените 90 ЦПЛР 

осъществяващи дейности по интереси, ЦПЛР са и 23 ученически общежития, 7 

                                                 
нужда от такъв вид допълнителна работа – деца билингви, слаб успех и пр. В чл. 45 пък са посочени 

различните типове дейности, в които ученикът може да бъде включен за преодоляване на проблемно 

поведение, като например: консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник; 

създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за 

решаване на конфликти по ненасилствен начин насочване на детето или ученика към занимания, съобразени 

с неговите потребности и др. 
24

  Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 94-939 от 22.03.2019 г., Приложение № 

1.  
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астрономически обсерватории, 43 центъра за специална образователна подкрепа. 

Съществуват и 6 ЦПЛР, в които се осъществява и кариерно консултиране. 

Финансирането е на ЦПЛР е смесено – държавно, общинско и собствени приходи, като за 

големите общини, с над 45000 ученици в дневна форма на обучение, заложените годишни 

средства от държавния бюджет за издръжката на подобен център е над 1.3 млн лева25. 

 

Tака, съществува ясна разделителна линия между различните видове ЦЛПР, без наличието 

на ясно обединителна цел или визия. Или ако приемем, че тази голяма цел е “личностното 

развитие” на всеки ученик, то както беше посочено вече понятието и очаквания краен 

резултат не са изяснени. 

 

Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

 

Наредбата рамкира дейността и очакванията от работата на учителите, старшите учители и 

директорите. Ключовите компетентности и уменията не са на преден план в тези им 

дейности. 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 образование, за кариерното им ориентиране и др.” 

 

Бележка: Много учители посочват, че часовете от часа на класа са изключително малко 

и не могат да съчетаят в себе си всички изисквания и очаквания наложени от закона. 

Въведен е и втори час на класа за класните ръководители, но той не е насочен към 

работата с ученици, а към работата с родители и документация. 

 

От Наредбата не става ясно да има очаквания към директорите, що се касае до развиване 

ключови компетентности. В член 19. (2) се сочи единствено: “2. отговаря за спазването и 

прилагането на държавните образователни стандарти;” 

                                                 
25

 Пак там 
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Също така: “организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;” 

 

Раздел 3: Раздел III Образование и професионална квалификация, необходима за заемане на 

длъжности на педагогически специалисти, не е конкретно обвързана с темата за 

компетентностите. 

 

Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 1 е мястото където към учителя са отправени очаквания 

за притежание на дадени “педагогически компетентности” имащи отношение и към 

развитие на ключовите компетентности. Например: 

 

❏ 2.4. Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата 

си, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на дигитални умения  

❏ 2.5. Насърчава усвояването на знания и на ключовите компетентности по съответния 

учебен предмет, формира и развива в децата/учениците умения за самостоятелен 

живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, 

съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично, самокритично и 

конструктивно мислене  

❏ 2.6. Насърчава и направлява усвояването на знания, формирането на умения и 

нагласи за успех у децата/учениците, за самостоятелен живот, за междуличностно и 

междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за 

собствените действия, за критично и креативно мислене, за умения за саморефлексия 

и др.   

❏ 2.11. Владее техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на 

презентационни умения в учениците 

❏ 3.4. Изгражда умения у децата/учениците за самооценка, самокритичност и 

самоусъвършенстване  

❏ 4.2. Умее да ръководи група/клас, като споделя грижата и отговорността за 

децата/учениците, формира умения за работа в екип, мотивира ги за участие в 
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планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитава в дух на толерантност 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, 

ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия 

между хората като основа за взаимно разбирателство.” 

 

Бележка: За съжаление следващата точка от същото Приложение: 3. Оценяване на 

напредъка на децата/учениците не кореспондира с предишните. Адресира се единствено 

познаването на ДОС за оценяване на резултатите 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 изброени в т.2. 

 

Прави впечатление, че Раздел 8 и Раздел 9, съответно: Кариерно развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и Атестиране на дейността на 

педагогическите специалисти не са обвързани с развитие на ключови компетентности. 

 

В Раздел Х Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти и конкретно чл. 94 би следвало да 

регламентира качеството на предлаганите учебни програми, но не става ясно кой е 

отговорен за това нито как на практика се гарантира качеството и има ли някаква форма на 

атестация.   

 

Бележка: За момента тази роля е поета от дирекция „Квалификация и кариерно 

развитие" към МОН. Има заложени административни параметри за контрол като 

изискване за сертифициране на обучителните организации по ISO например26, активност 

                                                 
26

 Думата “например” не е използвана случайно. На практика законът не посочва ISO като стандарт за 

сертифициране. В ЗПУО се поставя изискването при подаване на документи за одобрение на обучителни 

програми да се представи “документ, удостоверяващ прилагането на сертифицираща система за управление 
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на обучителните организации и пр., но не и на предлаганото качество 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. 

 

Наредба за усвояването на българския книжовен език 

 

В Наредбата същността на овладяването на българския език и съответно доближаването до 

ключовата компетентност “комуникиране на майчин език” е насочено към ДОС и учебните 

програми: “Чл. 6. Усвояването на българския книжовен език се изразява във:  

“1. овладяване и прилагане на компетентностите, определени с държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование по образователно направление български език и 

литература;  

2. овладяване и прилагане на компетентностите по български език и литература, определени 

с държавния образователен стандарт за общообразователната 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 часовете по предмета, но и при изучаването на всички останали предмети (които се 

преподават на български), чрез извънкласни дейности, допълнителна подкрепа, 

консултации, работа с логопед и пр. 

 

Чл. 9 се посочва, че овладяването на компетентностите по български език “от децата се 

проследява от учителите. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се 

вписват в дневника на групата и в удостоверението за задължително предучилищно 

образование. (2) Овладяването и прилагането на книжовните езикови норми на българския 

език от учениците е обект на проверка и оценка от учителя в учебните часове по учебния 

                                                 
на качеството” (чл. 231, ал. 3 ЗПУО). Това означава, че, поне на теория, може да се прилага и друга система 

за управление на качеството. 
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предмет български език и литература. (3) Степента на усвояване на българския 

книжовен език от учениците се установява и чрез националните външни оценявания 

по български език и литература, както и чрез задължителния държавен зрелостен 

изпит по български език и литература по чл. 134, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование.” 

 

От така формулираната т.(3) става ясно, че НВО и ДЗИ са ключови за проследяване на 

степента на усвояване на българския книжовен език. Няма как да не си зададем въпроса, 

доколко тези “външни” за училището оценки са наистина насочени към измерването 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 повече към 

оценка на уменията на учениците и на т.нар. функционална грамотност (виж т. 5.3. 

Подзаконовата нормативна база в сферата на образованието, Наредба за 

общообразователната подготовка) 

 

Новият формат, ако бъде пълноценно разработен, не само може да насочи повече внимание 

към компетентностите, но и ще даде възможност за по-пълно проследяване на тенденциите 

в тяхното развитие. 

 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

 

В наредбата са предвидени: “От държавния бюджет се предоставят целеви средства за 

занимания по интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие 

на способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.” Както и за 

функционирането центровете на личностно развитие. 

 

В този и в други нормативни актове се посочва че и двете форми: “занимания по интереси 

и центровете за личностно развитие” би следвало да спомогнат за развитието на пълния 
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потенциал на учениците вкл. и на техните ключови компетентности. Въпреки това връзката 

между развитието на последните и финансиране отсъства. 

 

Учебни програми 

 

На сайта на МОН могат да бъдат намерени новите учебни програми влизащи в сила от 

учебната 2016/17, 2017/18 и 2018/19 учебна година и тези които предстоят да влязат в сила 

съответно през 2019/20, 2020/21, 2021/22 учебна година. 

 

Това са именно: 

 

- Учебни програми за I и за V клас в сила от учебната 2016/2017 година 

- Учебни програми за IІ, VІ и VІІІ клас в сила от учебната 2017/2018 година 

- Учебни програми за IІI, VІI и IX клас в сила от учебната 2018/2019 година 

- Учебни програми за IV и X клас в сила от учебната 2019/2020 година 

- Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година 

- Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година27 

  

Така от 2021-а година ще се затвори пълният цикъл за осигуряване на обучението по 

общообразователна подготовка за учениците от I до XII клас. Каква на практика е разликата 

между “нови” и “стари” учебни програми поне що се касае до развитие на ключови 

компетентности? 

 

До учебната 2016/2017 година основен фокус на учебните програми са придобиване на 

знания, умения и компетентности пряко свързани с учебния предмет. Самите учебни 

програми са разделени на ядра. По-важните компоненти, с които е придружено всяко ядро 

са: 

- Очаквани резултати на ниво учебна програма 

                                                 
27

 Учебните програми влизащи в сила от 2020/2021 учебна година не са в “пълен комплект” – на сайта на 

Министерството са налични единствено програмите по български език и литература, математика, гражданско 

образование и физическо възпитание и спорт. 
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- Очаквани резултати по теми 

- Възможни междупредметни връзки.  

 

Генерално последните не са силно засегнати и са представени на доста базово ниво, като са 

досто общи по своя характер: напр. развиване на четивна техника в часовете по “Човекът и 

обществото” или четене на  научно-популярни текстове в часовете по български език и 

литература. Не се задават препоръки свързани с развитие на функционална грамотност, 

използване на знания и умения от един предмет за разрешаване на проблеми свързани с 

друг и пр. Има примери за конкретни дейности, създаващи междупредметни връзки, като 

изработване на макети (история и изобразително изкуство). Често за повече от половината 

ядра не се дават “възможни междупредметни връзки”, което допълнително показва липса 

на истинска задълбоченост що се касае този аспект. 

 

Във всяка програма са зададени очаквания за развитието на различни компетентности и 

свързаните с тях умения, но както посочихме става въпрос за тясно обвързани с учебния 

предмет цели. 

 

Например: Учебна програма по литература за ХІІ клас – задължителна подготовка 

 

Ядро 4: Социокултурна и 

литературна компетентност: 

създаване на изказвания и 

писмени текстове 

Стандарт 5: Владее 

структурата на 

литературноинтерпретативн

ото съчинение и на есето с 

хуманитарна проблематика 

и изпълнява специфичен 

литературен тест за 

проверка на 

компетентности. Очаквани 

резултати: Ученикът 

задълбочава знанията и 

развива уменията си за 

написване на 

Учениците трябва: 1. Да 

задълбочат знанията си и 

развият уменията си за 

адекватна композиционна 

постройка на изказването 

или писмения текст. 2. Да 

усъвършенстват уменията 

си за анализ и 

интерпретация. 3. Да 

формулират и аргументират 

в устно изказване или в 

писмен текст собствено 

становище за 
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литературноинтепретативно 

съчинение и есе.  

проблематиката в дадена 

художествена творба или 

творчеството на даден поет.  

 

Макар очакваните резултати да са свързани с развитието на умения за анализиране и 

интерпретация, както  и с устна и писмена аргументация, то всички тези понятия и цели са 

сведени до рамката на изучаваните художествени творби. Разбира се това не изключва 

развитието на ключови компетентности и умения, но това не се посочва като изрична цел 

и/или като очакван резултат. Липсата на тези очаквания показва, че ключовите 

компетентности и съставящите ги умения са възможен съпътстващ елемент от учебната 

дейност, но не и цел към, която учители и ученици се стремят структурирано. 

 

Краткия анализ на “старите” учебни програми бе нужен за да се прекара ясен паралел 

спрямо приемането на ЗПУО и последвалите промени. С влизането в сила на Закона започна 

процесът по приемане и на нови учебни програми. През учебната 2016/2017г. започна 

обучение по новите учебни програми за I и V клас. Този процес изпревари подготовката на 

нови учебници, които да са съобразени с новите програми. Така обществения интерес и 

фокус се съсредоточи върху липсата на съгласуваност на осъществяваните промени (нови 

програми, но липса на нови учебници, нуждата учителите да адаптират учебните помагала 

на разположение към нуждите си и пр.), на второ място съществено внимание бе обърнато 

на преместването на дадено учебно съдържание от един в друг клас и най - вече 

преместването и/или отпадането на едно или друго литературно произведение. Така на 

новия формат на учебните програми и необходимостта от промяна на преподаването, който 

те предполагат, не беше обърнато нужното внимание. 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

Всички представени след 2015 г. (първите приети учебни програми за I и V клас, за които 

се споменава по-горе реално са приети на 17.12.2015г.28) следват сходен формат, който се 

състои от следните части29: 

 

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

 

Всяка учебна програма започва с кратко представяне целящо да направи връзка между 

изучаваното през текущата учебна година и придобитите знания и умения през предишните 

учебни етапи. Също така се прави опит да се даде контекст на поставените учебни цели през 

текущия етап. Въпреки че думата умения често се споменава в тези уводни глави на 

учебните програми, то липсва разграничение между уменията пряко свързани с учебния 

предмет и тези съставляващи ключовите компетентности. 

 

2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ 

НА КЛАСА 

 

Очакваните резултати биват представяни в табличен вид като са разделени на: 

 

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ  ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 30 

Тук са посочени различните сфери на 

компетентност в които се очаква ученикът 

да придобие: “знания, умения и отношения” 

Напр. Социокултурни компетентности 

(БЕЛ), Фигури и тела (математика) и пр. 

Описва конкретните “Знания, умения и 

отношения”, които ученикът трябва да е 

придобил или очакванията към това какво 

ученикът ще може да прави при завършване 

на учебния етап: 

Определя ценности и норми, проблеми и 

конфликти, заложени в интерпретацията на 

общочовешки теми (любовта, вярата и 

                                                 
28

 https://www.mon.bg/bg/28 
29

 Това е валидно за повечето общообразователни предмети. При предметите част от професионалната 

подготовка, ФВС и някои други съществуват разлики. 
30

 В някои програми текстът е допълнен със “Знания, умения и отношения.” 
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надеждата, трудът и творчеството, изборът 

и раздвоението) в различни текстове, и ги 

съотнася помежду им. (БЕЛ), 

решава екстремални задачи за фигури 

(Математика).  

 

Ако трябва да направим сравнение между стари и нови учебни програми що се касае до 

очаквани резултати, то резултатите при учебните програми влизащи в сила след приемането 

на ЗПУО са много по-близки до Европейската рамка за развитие на ключовите 

компетентности, макар и да не реферират към нея. В учебните програми по БЕЛ се 

наблюдават много от параметрите свързани с компетентноста по майчин език от 

европейската рамка. В учебните програми по История, Биология и др. (в променливи 

пропорции за различните етапи на образованието) се наблюдават цели свързани с 

развитието на ключови компетентности, не само в пряка връзка с учебния предмет, но и 

други като: Умение за създаването и разчитането на графики при изучаване на биология 

(математическа компетентност), Извлича и интерпретира информация от писмени 

документи, карти, изображения, схеми, диаграми (история и общуване на роден език; 

Проявява критично отношение при работа с различни източници на информация 

(гражданска компетентност) и пр. 

 

3. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Отново бива представено в табличен вид 

 

Теми Компетентности като 

очаквани резултати от 

обучението 

Нови понятия 

Основните засегнати учебни 

теми за съответния клас. 

Представя компетентности 

тясно свързани с учебния 

предмет 

Представя основните нови 

понятия, част от учебната 

програма за съответния 
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Напр: умее да решава: – 

основни показателни и 

логаритмични уравнения, 

(мат.) 

клас. Напр: стилистична 

грешка стилистичен ефект 

(БЕЛ) 

 

Частта учебно съдържание най-пълно се доближава до учебните програми до преди 2015 г. 

Тук се дават компетентности, които ученикът трябва да придобие свързани с изучаването 

на дадения предмет. Фокусът е поставен основно върху знания, въпреки че се наблюдава 

много по-широко използване на т. нар. активни глаголи (асоциирани с таксономията на 

Блум) като разпознава, сравнява, оценява и пр. За съжаление, в по-голямата си част се 

срещат глаголите от най-ниските две нива (по Блум) - познава, представя, разграничава. 

Съдейки по тези компоненти се наблюдава недостатъчно насоченост към така 

необходимите и засегнатите в Европейската референтна рамка за ключови компетентности 

абстрактно и аналитично мислене. 

 

Друга особеност, която буди интерес, е липсата на обвързаност между очакваните резултати 

от обучението и учебното съдържание, поне що се касае до ключови компетентности. 

Макар последните да са засегнати в очакваните резултати, то що се отнася до учебно 

съдържание или изпълнението на практика на учебния процес то не виждаме реалното им 

засягане, което от една страна говори за непълно съгласуване между Учебно съдържание и 

очаквани резултати от обучението, а от друга би създало допълнителни пречки за учителите 

да развиват компетентности поради липса на тяхното реално преплитане с учебното 

съдържание и съответно отделните раздели и урочни единици, които трябва да бъдат 

преподадени и изучени. 

 

4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА  
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За първи път31 в самите учебни програми се въвежда препоръчително процентно 

разпределение, което да спомогне на 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 могат 

да бъдат увеличени часовете за упражнения по науките при положение, че материалът за 

изучаване остава подобен като обем, а дори се наблюдава намаляване на часовете по тези 

предмети. Въпросът разбира се е валиден и за другите дисциплини. 

 

5. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

Отново нов елемент, поне що се касае до учебните програми познати до 2015 г. Въвежда се 

изрично, процентно разпределение на устни, писмени, контролни и класни работи, оценки 

от други участия (работа в часовете, изпълнение на домашни работи, работа по групи и 

др.)”. На места виждаме въвеждане на предложения за формиращо оценяване и поставяне 

на оценки на портфолио, проект и други. 

 

6. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, 

КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ  

 

Несъмнено това е най-вълнуващата част от учебните програми, поне що се касае до целите 

на текущото проучване. Именно тук ясно се заявява, че развиването на дадени 

компетентности е част от задачите на изучаването на даден предмет. За съжаление тук е 

прехвърлена несъвършената логика на ДОС за общообразователната подготовка, че 

определени компетентности, могат да се развиват само чрез определени предмети, което 

противоричи на цялостната философия за ключовите компетентности (вж. въведение). 

Посочването на междупредметни връзки като неразделна част от програма и от 

компетентностите са възможност за истинското им развитие, чрез използването на знания 

                                                 
31

 Поне и като отделен раздел в самата програма. 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

от една 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 ключовите компетентности, някои 

недостатъци са лесно забележими: 

 

❏ Липса на консистентност при създаването им (различен подход на експертите 

създали програмата). На места се използват таблици, на места текст. На места имаме 

конкретни примери за развиване на ключови компетентности и междупредметни 

връзки, на места по-скоро са тези примери са дефинирани като очаквани резултати. 

❏ Някои от посочените дейности се повтарят в различни етапи и предмети като при 

уменията за учене, които най-често (за съжаление и почти единствено под тази има 

форма) можем да забележим като самонаблюдение и наблюдение на съучениците. 

Друг пример за неподходящо дефинирани дейности/междупредметни връзки се 

забелязва по отношение на дигиталните 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 търсене, събиране и обработка на електронна 

информация32” или уменията за да подбор и избор на подходящ софтуерен продукт 

за подготовка на презентация.  

❏ Не на последно място, липсват реални насоки, дори в графа дейности, за това 

как самите учители да включват активности развиващи ключови 

компетентности. На практика са посочени конкретни очаквани резултати, но няма 

насоки за постигането им33. 

  

Така при липсата на конкретни насоки за създаването на ключовите компетентности в 

ученици (в или извън учебните програми), остава чувство за отсъствие на цялостен подход 

към развиването им, като се залага на много опростен модел с фокус единични дейности, 

схващането че даден предмет е повече или по-малко “отговорен” за наличието на дадена 

                                                 
32

 Европейска референтна рамка за ключови компетентности  
33

 Учебна програма по математика 
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компетентност и незадълбочени предметни връзки, които на практика не гарантират 

системното развиване на дадена компетентност. Следва да бъде предоставен цялостен план 

за интегриране на компетентностите в учебния процес като учебните програми и примерите 

в тях са само един от инструментите. 

 

Национални програми за развитие на образованието 

 

През последните години все повече се увеличава “присъствието” на Националните 

програми за развитие на образованието. Като ясен знак за това може да бъде посочен факта, 

че 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 на проучването могат да бъдат посочени: 

„Мотивирани учители“, „ИТ бизнесът преподава“, „Иновации в действие“, Осигуряване на 

съвременна образователна среда, “ИТ кариера” и “Квалификация”. Последната ще бъде 

разгледана по-подробно в следващата глава. 

 

Новата програма „ИТ бизнесът преподава”, с бюджет от 1 000 000 лева. Целта е чрез 

програмата да се създадат условия за партньорство между ИТ бизнеса и училищата, в 

рамките на което представители на технологични фирми ще организират семинари за 

учениците от I до X клас. Предвижда се в гимназиалната степен представители на бизнеса 

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 регламентира и финансира, в толкова широк мащаб, възможността 

професионалисти от бизнеса да влязат в класните стаи и обратното, учители да посетят 

обучения и да прекарат време в ИТ компании. Бюджетът от 1 млн. лева и поставените цели 

от 500 проведени семинара и 900 учебни часа водени от представители на ИТ фирми, както 

и поне 50 учители участващи в проекти на частния сектор, изглеждат като сериозни за 

пилотна програма и дават надежда за бъдещо продължаване и разширяване.   
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Важно е да се спомене и модулът на Национална програма „Мотивирани учители” насочен 

към кадрово осигуряване с педагогически специалисти по математика, физика и 

астрономия, информатика и информационни технологии на училища в райони с недостиг 

на кадри, ниски резултати НВО или други специфични условия. Програмата ще предлага и 

въвеждащо основно обучение за придобиване на квалификация „учител“ по същите 

предмети, както и обучение за придобиване на допълнителна квалификация „учител по 

математика“, „учител по физика и астрономия“, „учител по информатика“, „учител по 

природни науки в основната степен на образованието“, „учител по информационни 

технологии“ и „учител по чужд език“ на специалисти извън сферата на образованието. 

 

Три програми са насочени към обновяване на инфраструктурата в училищата свързана с 

изучаването на информационни технологии, развиването на учебни програми и улесняване 

на достъпа до ИТ образование в средното образование, както и обновяване на материално-

техническата база в сферата на професионалното образование и подобряване на условията 

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 партньорство между две иновативни училища, както и между иновативно и 

“неиновативно”. Предвижда се популяризиране на иновациите чрез уебсайт на 

иновативните училища. Някой от тези училища имат иновации или са фокусирани именно 

върху развиването на умения и компетентности, така че ефикасно изпълнение на 

програмата би могло да има единствено положителни резултати, включително и върху 

развитието на ключови компетентности. 

  

6. Проучване на състоянието и възможностите за продължаваща квалификация на 

педагогическите специалисти 

 

Квалификацията на учителите подлежи на постоянно подобрение и усъвършенстване през 

целия им кариерен път. От една страна тя следва да бъде съобразена с динамично 
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променящите се тенденции в образованието и науката. От друга страна постоянното учене 

за учителите следва да обогатява компетентностите им, така че да преподават не само “в 

крак” с новите тенденции, но и да подготвят учениците за непредвидимо бъдеще, където 

успешната реализация ще зависи в много голяма степен от компетентности като критично 

мислене, креативност, предприемачество, дигитални умения и други.  

 

Според Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти “Повишаването на квалификацията е непрекъснат 

процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите 

специалисти за ефективно изпълняваната работа и за кариерно развитие.”  

 

Приложението и включване на ключовите компетентности в нормативната и подзаконовата 

нормативна уредба е съществено за създаването на правните рамка и условия за тяхното 

интегриране в класната стая. Реалното им формиране у учениците обаче зависи в най-

голяма степен от това дали и как учителите включват ключовите компетентности в своето 

преподаване. От значение за това са квалификацията и подготовката на учителите - 

знанията, уменията, нагласите и инструментите, които използват за планиране и 

осъществяване на процеса на учене.  

 

Ето защо за целите на настоящото проучване обект на изследване ще бъде продължаващата 

квалификация на педагогическите специалисти и възможностите, които тя предоставя за 

подобряване подготовката и уменията на учителите да развиват ключови компетентности у 

учениците в съответствие с целите на ЗПУО.  

 

Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти дава дефиниция за продължаващата квалификация на 

специалистите в системата. Тя “е насочена към непрекъснато професионално и личностно 

усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното 

развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:  

а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на знанията по 

съответния учебен предмет, за развитие на умения за преподаване на ключовите 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

компетентности, за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес, 

за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и 

др.;  

б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;  

в) обучения за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;  

г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация.  

 

Тук ясно и недвусмислено се посочва, че развитието на знания за преподаване на една от 

задачите на продължаващата квалификация, която би могла да бъде развита чрез 

краткосрочни обучения и практикуми. Това е и единственият пример за изрично обвързване 

на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти с умения за 

преподаване на ключови компетентности. В рамките на тази формулировка обаче се 

наблюдават два детайла, които биха могли да бъдат доразвити.  

 

От една страна акцентът “пада” по-скоро върху възможните дейности от продължаващата 

квалификация (краткосрочни обучения и практикуми, участие в проучвания, обучение за 

придобиване на ПКС), а не върху нейните цели или желаните ефекти (напр. 

педагогическите специалисти да актуализират знанията си по съответния учебен предмет, 

да развият умения за прилагане на иновативни подходи в образователния процес и други). 

Това би могло лесно да бъде поправено като се посочи отделно какво продължаващата 

квалификация следва да развие у учителите и след това се изброят различните възможни 

форми за това.  

 

Друга особеност е, че макар и Наредба № 12 да дава различни възможности за 

квалификация, то практиката е наложила като най-желани краткосрочните курсове и 

практикуми (тренинги), както и придобиването на по-високо ПКС34. Имайки предвид 

                                                 
34

 “За капаните пред качеството на продължаващата квалификация”, проф. Вяра Гюрова 

http://www.dipku-sz.net/izdanie/422/za-kapanite-pred-kachestvoto-na-prodlzhavashchata-kvalifikaciya-na-uchitelite 
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създаването и налагането на нови, алтернативни подходи към ученето, популяризирането и 

даването на повече възможности за продължаващата квалификация, във вече посочените в 

Наредбата формати, като участие в научни форуми, стаж в компания (подобно на 

Националната програма “ИТ бизнесът преподава”), участие в майсторски класове, 

специализации и други, би имала благоприятен ефект върху мотивацията на самите 

участници, както и по-високо припознаване що се касае полезност и добавена стойност.  

 

Една от причините за насочеността на учители и училищна администрация, именно към 

тренингите, може да се търси в сравнителното кратката ангажираност от осем плюс осем 

часа, което обикновено се случва в един уикенд, без да има форма на проследяване на 

приложението на новите знания/умения или друго. 

 

“Законът и стандартът никъде не конкретизират продължителността на курсовете за 

продължаваща квалификация. Но обвързването на задължителната норма с минимума от 16 

академични часа годишно, за което се присъжда 1 квалификационен кредит по „естествен 

път” ограничава предлаганите курсове до тази продължителност. Нещо повече (и по-

неблагоприятно за качеството на обучението) - възможността да се получи 1 кредит срещу 

„участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени” (Наредба № 12, чл. 48, ал.3), „автоматично” доведе до 

масово предлагане на 8-часови курсове. Останалите 8 часа са предвидени за един вид 

самостоятелна работа - „предварителна подготовка и консултиране” (пак там). За 

учителите, които целят единствено събиране на кредити, това е по-изгодния вариант за 

квалификация. Но за тези, които искат да получат качествено обучение, такива курсове са 

неефективни или „наполовина ефективни - за 8 часа може само да се препуска през 

програмата (споделят анкетирани учители)35.”  

 

                                                 
*Данните в изследването са към 2017г. За съжаление министерството не събира информация за посещаемостта 

на различните форми на продължаваща квалификация, най-желани теми и пр. Вж.  Решение за предоставяне 

на достъп до обществена информация № 94-939 от 22.03.2019 г., Приложение № 1 
35

 За капаните пред качеството на продължаващата квалификация, Гюрова В. 
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Към тези малка на пръв поглед “капани”, които в практиката водят след себе си по-ниска 

ефективност (или поне чувство за такава) можем да добавим още един. Качеството на 

предлаганите от различните организации обучения или по-скоро липсата на качествен 

измерител. Качеството на обучаващите организации се поддържа от самите тях, а 

педагозите би следвало да се водят от пазарния принцип при избора си на обучители – да 

максимират удовлетвореността си и да минимизират разходите си. За съжаление сегашната 

структура на този пазар е такава, че независимо дали обучението напълно е удовлетворило 

нуждите или точно напротив, било е “загуба на време”, то обучените учители/директори 

няма как да споделят обратна връзка със свои колеги освен от “уста на уста”, поради липса 

на подобна възможност в регистъра на обученията. 

 

Продължаващата квалификация на педагогическите специалисти и подготовката на 

учителите да развиват ключови компетентности в стратегическите документи 

 

Степента, в която стратегическите цели и посока на развитие адресират повишаването на 

квалификацията на учителите във връзка с преподаването на ключови компетентности е 

показателна за наличието на управленски воля и разбиране за пълноценна реформа в 

областта на компетентностния подход на учене. За проучването бяха разгледани всички 

стратегически документи, имащи отношение към училищното образование. Нито един от 

тях не поставя фокус върху подготовката и квалификацията на учителите да развиват 

ключови компетентности.  

 

Така например в Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства квалификацията на учителите се разглежда единствено през 

призмата на преподаването в мултикултурна среда. Национална стратегия за повишаване и 

насърчаване на грамотността също не поставя акцент върху квалификацията на учителите 

да формират ключови компетентности у учениците, въпреки че, както беше споменато по-

горе (виж 5.1 Стратегически документи), Стратегията разглежда в дълбочина тенденциите, 

свързани с развитието на функционална грамотност у учениците. И там квалификацията на 

учителите е разгледана само с оглед на преподаването в мултикултурна среда и на деца, за 

които българският език не е майчин.  
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Стратегията за учене през целия живот задава стратегически курс, най-силно ориентиран 

към интегриране на компетентностния подход в учебния процес в училище. Въпреки това 

обаче тя също не поставя акцент върху подготовката на учителите да развиват ключови 

компетентности у учениците. Вероятно причината за това е, че стратегическите цели и 

посока за развитие на политиките за повишаване квалификацията на учителите са 

дефинирани в отделен стратегически документ - Национална стратегия за развитие на 

педагогическите кадри.  

 

Това на пръв поглед изглежда като подходящ подход, но в действителност “изключването” 

на квалификацията на учителите от стратегическите “сметки” за постигане на каквато и да 

е дългосрочна промяна по отношение на процеса на учене в класната стая, прави самата 

Национална стратегия за учене през целия живот непълна. Причината за това е, че реалното 

постигане на стратегическите цели изискват релевантно дефиниране на стратегическата 

роля на учителите и тяхната подготовка за осъществяване на компетентностния модел в 

училищното обучение. Ако квалификацията на учителите не е припозната като важен 

фактор или потенциално трайно конкурентно предимство, то това е пропуск на 

управленските усилия да се дефинира стратегическата задача пред основния фактор, от 

когото на практика зависи реализирането на Стратегията.  

 

Липсата на цялостна стратегическа концепция за включването на ключовите 

компетентности в процеса на учене в училище проличава още по-ясно при разглеждането и 

на Стратегията за развитие на педагогическите кадри. И тук не се отбелязва целенасочено 

необходимостта квалификацията на учителите да бъде ориентирана и към развитие на онези 

знания и умения, от които се нуждае учителя за да развива ключови компетентности 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.  

 

В заключение необходимостта педагогическите специалисти да повишават квалификацията 

и уменията си за да развиват ефективно ключови компетентности у учениците си не е 
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целенасочено припозната в стратегическите документи. Така, макар и стратегическите цели 

и посока на развитие да са обвързани с интегрирането на компетентностния подход в 

учебния процес, те не дефинират ролята на учителя и неговата подготовка, от които в най-

голяма степен зависи реалното формиране на компетентности у учениците.  

 

Така образованието и най-вече учителите попадат в интересен казус. ЗПУО залага 

развитието на ключови компетентности, тази воля на законотвореца е допълнително 

интегрирана в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, 

както и учебните програми по предмети, или поне тези които вече са в сила (виж учебни 

програми). Нарочно или следвайки логиката на ЗПУО референции към компетентности и 

умения могат да бъдат открити и в други Наредби (виж т.). На практика обаче, самите 

педагози са лишени от двата най-логични инструмента за развитие на ключови 

компетентности.  

 

От една страна предлаганите примерни дейности за развитие на ключови компетентности в 

учебните програми не са достатъчно подробни, на места са описани по-скоро като очаквани 

резултати и липсват референции към външни източници, които могат да са от помощ на 

учителите в съответния етап или по съответния предмет. 

 

От друга, ако приемем, че подкрепата с методически инструменти е сравнително по-лесния 

и универсален за всички училища вариант, то що се касае до допълнителна квалификация 

насочена именно към развитие на ключовите компетентности са предприети действия в 

изключително ограничен мащаб. Последното е изключително притеснително, като се има 

предвид, че ключовите компетентности, поне в този им формат, са нещо ново за българската 

образователна система. Без да подценяваме подготовката и качествата на българските 

учители, остава отворен въпрос доколко някои от компетентностите са притежавани от 

самите педагози – въпрос особено валиден що се касае до математическа компетентност и 

основни знания в областта на природните науки и технологиите36; обществени и 

граждански компетентности; инициативност и предприемачество, доколкото изброените не 

                                                 
36

 Разбира се правим изключение за преподавателите по тези дисциплини. 
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са част от изискванията за заемане на длъжността учител, нито пък влизат в компетенцията 

на учител по български език и литература да речем. Тук можем да добавим и дигиталните 

компетентности37 като обхващащи твърде широка и бързоразвиваща се гама от умения, 

както и продукти можещи да бъдат използвани в образованието. 

 

Що се отнася до самия Закон за предучилищното и училищното образование липсва връзка 

между развитието на компетентности и заложените аспекти отнасящи се до глава 11, Раздел 

III: Повишаване квалификацията на учителите”.  

 

В чл. 224 се определя избора на квалификация според нуждите на педагога, като нито са 

включени, нито са изключени ключовите компетентности. Основната поставена цел е 

“напредък” и повишаване на “образователни резултати”, но не и конкретно развитието на 

умения. 

 

Същото в пълна степен важи и за останалата подзаконова рамка. На места се споменава 

нуждата от развитие на компетентности, тази нужда е включена и като резултат на 

обучението, но никъде не са дадени инструментите за постигането на този резултат, 

включително и нуждата на специалистите от допълнителна квалификация по темата. 

 

Бележка: Изключение правят учебните програми (приети след 2015 г.), но поради вече 

разгледаните причини считаме това за крайно недостатъчно. 

 

Тази незавършеност по отношение на ключовите компетентности се запазва и при анализ 

на предлаганите обучения в Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 
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 Попадат сред компетентностите, които учителите трябва да притежават (вж. Т. 5 Изследване на 

подзаконовата нормативна уредба и приложението на членовете от ЗПУО, които регламентират включването 

на ключовите компетентности в рамките на формалното образование  Наредба за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

За създаването и регламентирането на Информационния регистър на одобрените програми 

за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти е обособен отделен раздел 

в Закона за предучилищно и училищно образование. В него детайлно са описани: 

 

❏  Условията, на които следва да отговарят организациите, провеждащи обучения за 

повишаване на квалификацията на педагозите; 

❏ Процедурите за одобрение на програма за обучение; 

❏ Изискванията за съдържанието на програмите; 

❏ Условията, на които следва да отговарят обучителите по програмата. 

 

За тази година са одобрени 3505 програми за повишаване квалификацията на учителите, 

предлагани от 189 организации38. Обикновено търсене на “ключови компетентности” в 

Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти намира общо 117 програми, свързани с подготовката на 

учителите да формират ключови компетентности. Те представляват 3% от всички одобрени 

програми. Този изключително малък дял може да бъде показателен за това, че 

повишаването на квалификация на педагогическите специалисти, свързано с развивано 

ключови компетентности у учениците все още не е припозната като значима потребност за 

повишаване на квалификацията, както от директорите и учителите, така и от управлението. 

От страна на педагозите и директорите тази липса на “интерес” към ключовите 

компетентности е вероятно в известна степен свързана с неефективното им и целенасочено 

приложение в Наредбата за общообразователната подготовка, Наредбата за оценяване 

резултатите от обучението на учениците и учебните програми. Оставяме настрана 

обучаващите организации, имайки предвид това, че те функционират на пазарен принцип. 

Това означава, че в избора си за предлагани обучителни програми, те се водят по-скоро от 

“търсенето” и нуждите на педагогическите специалисти.  
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Сред одобрените програми за повишаване квалификацията на учителите, свързани с 

преподаване и развитие на ключови компетентности у учениците са: “Изграждане на 

умения за самостоятелно учене у учениците”, “Развитие на ключови компетентности у 

учениците в начален етап в контекста на новите учебни програми”, “Формиране и 

оценяване на ключовите компетентности в обучението по природни науки”, “Творчество и 

дейност в часовете по музика”. Обученията по програмите могат да бъдат провеждани в три 

форми: присъствена, частично присъствена и дистанционна, като по-голямата част от 

одобрените програми тях изискват присъствие, а 20% могат да бъдат проведени и 

дистанционно. Определени са също три начина, по които се завършват програмите - със  

защита на проект, тест или презентация. По този показател 23% от обучителните програми 

използват тестова форма за оценяване на придобитите компетентности, докато 70% очакват 

педагогическите специалисти да представят презентация или да защитят проект, което 

предполага демонстрирането на по-практически ориентирани умения.  

 

От най-съществено значение за настоящия анализ е качеството на предлаганите програми 

за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Законът за 

предучилищно и училищно образование не регламентира нито конкретни критерии за 

оценка на качественото на програмите, нито поставя изискване към администрацията да 

разработи такива критерии и те да бъдат публични. 

 

Според чл. 232 изискванията за обучителните програми включват:  

 

1. анотация на програмата;  

2. цели на програмата;  

3. форми на обучение;  

4. методи на обучение;  

5. индикатори за очакваните резултати от обучението;  

6. продължителност на обучението и брой часове;  

7. брой квалификационни кредити;  

8. начин на завършване на обучението.  
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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 специалисти.” 

Действителност част от тези компетентности на учителя, определени в Наредбата за статута 

и професионалното развитие на учителите, директори и педагогическите специалисти 

включват очакването учителят да притежава необходимите знания, умения и нагласи за 

развитие на ключови компетентности у учениците си (виж т. 5.3).  

 

Така по-голямата част от изисквания към програмите за повишаване на квалификацията на 

учителите, които ЗПУО поставя за програмите и за които в известна степен може да се съди 

за тяхното качество, са свързани с обучаващите организации.  

 

Според чл. 230. “Програмите за обучение за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят:  

1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за 79  юридическите лица с 

нестопанска цел или на Закона за кооперациите;  

2. лица, учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка.  

 

Чл. 233. описва критериите, на които следва да отговарят обучителите трябва да 

притежават:  

 

1. висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и 

професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата;  

2. професионален опит, свързан с целите на програмата, придобит в практиката или в 

провеждането на обучения.  

 

Чл. 234. Лицата по чл. 230 трябва да имат разработена вътрешна система за управление на 

качеството, която да отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.  
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Всички тези изисквания, касаещи обучаващите организации са по-скоро формални и не 

могат да гарантират действителната ефективност на обучителните програми. 

Необходимо е да се разработят допълнителни инструменти, които периодично да събират 

информация за качеството на програмите и да мониторират и оценяват тяхната дългосрочна 

ефективност. Тази информация следва да бъде публична и да служи както за ориентир на 

педагогическите специалисти при избор на обучителна програма, така и за процеса на 

одобрение на програмите.  

 

Разработеният формуляр за кандидатстване за одобрение на обучителни програми (в 

приложение), следвайки изискванията, посочени в чл. 232 (виж по-горе), в голяма степен 

обхваща всички аспекти на програмата вкл. описание, цели, методи на обучение, очаквани 

резултати и индикатори. Въпреки това Информационния регистър на одобрените програми 

за квалификация на педагогическите специалисти дава достъп единствено до описанието на 

обучителната програма. Добавянето на индикатори за успех, очаквани резултати и методи 

на обучение като публична информация за всяка програма в Регистъра би помогнало на 

педагогическите специалисти да бъдат по-добре запознати с формата и крайните резултати 

от програмите, и да направят по-ефективен за тях избор за обучение.  

 

В заключение, малкият брой одобрени програми, свързани с развитието на ключови 

компетентности у учениците е показателен за слабия интерес, който педагогическите 

специалисти, а вероятно и останалите заинтересовани 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 инструментите за оценка на 

ефективността на обучителните програми и техния дългосрочен ефект върху 

компетентностите на педагогическите специалисти и резултатите на техните ученици. 

Системата за одобрение на програмите за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти следва да бъда подобрена и доразвита по начин, който оценява и поставя на 

първо място качеството на програмите.  

 

Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

"учител".  
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В ЗПУО ясно е посочено, че “Професионалната квалификация "учител" се придобива в 

системата на висшето образование.”, като подробностите са изнесени в Наредбата за 

държавните изисквания. В нея са изброени множество административни изисквания към 

висшите и полувисшите учебни заведения, в “съответствие с които следва да се организира 

подготовката на специалисти с висше образование, осигуряваща професионална 

квалификация "учител". Посочено е, че “Министърът на образованието и науката определя 

изискванията за заемане на педагогическите длъжности с оглед на придобитото 

образование, специалности и професионална квалификация.”, както и са включени 

задължителните учебни дисциплини, техния минимален хорариум, минимален хорариум за 

стаж, хоспетиране и пр., но няма заложени изисквания/очаквания към подготовката на 

бъдещите учители да бъдат включени ключовите компетентности, като това остава в 

ръцете на университетите. На въпрос към МОН в кои университети и в каква степен, с 

бъдещите педагози се работи по разглежданата проблематика, се оказва, че подобна 

статистика няма и няма как да бъде съставена, поради академичната автономност на 

университетите, изразяващата се в “правото на самостятелно разработване и изпълнение на 

учебни планове”39. 

 

Разбира се тук няма как да не включим изключително благоприятното за темата развитие в 

Национална програма „Квалификация“. Освен увеличения с 50 000 лева бюджет и 

съответно броят бенефициенти, тази година програмата е с нови “обща цел” и “очаквани 

резултати”, включващи ключовите компетентности, а именно.  

 

Обща цел: 

Повишаване качеството и ефективността на обучението, възпитанието и социализацията на 

децата и учениците в образователните институции чрез усъвършенстване и обогатяване на 

ключовите компетентности на педагогическите специалисти, в изпълнение на Закона 

за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри / 2014-2020 г./, и Националната стратегия за учене през целия живот.   

                                                 
39

 Решение за предоставяне на достъп до обществена информация № 94-939 от 22.03.2019 г., Приложение № 

1.  
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Очаквани резултати: 

3.1 подобряване на придобити умения за прилагане на държавните образователни стандарти 

и новите учебни програми в 4 и 10 клас и по нови учебни предмети;  

3.2 актуализиране на знания, умения и компетентности ;  

3.4 надграждане на управленски и ключови компетентности;  

 

Първото тематично направление в Програмата е “Компетентностен подход и образователни 

резултати”, а част от заложените дейности по него са: 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 професионалното образование, по 

методи за оценяване на математическата и природонаучната грамотност и други.    

 

В Програмата могат да бъдат намерени и други примери отнасящи се до или включващи 

развитието на ключовите компетентности. 

 

Макар с ограничен мащаб и на ниво “Програма”, това е първият документ в сферата на 

образованието, който пряко касае развитието на компетентностите на самите педагози, 

както и даващо инструменти за развитие на тези компетентности в учениците. Както и 

адресира един друг много важен въпрос – вследствие на прекалено динамичния днешен 

свят, както и придружаващите го различия в социалната среда на учениците – “изискват 

промяна на ролята и компетентностите на учителя.” Това може да се тълкува в широки 

граници, но ставаме свидетели на все повече доказателства за това, че ролята на училището, 

учителите и като цяло на образованието се променя, а един от възможните отговори е 

развитие на уменията и компетентностите както на учителите, така и на учениците. 

Надяваме се този факт, тепърва да бъде по-широко засегнат на ниво нормативна база. 

 

Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
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Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование не предвижда изрично насочването на средства за продължаваща 

квалификация на учителите, свързана с формирането на ключови компетентности у 

учениците. Нормирани са средствата за повишаване на квалификацията на педагогическите 

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. 

 

Чл. 42. (1) Средствата от държавния бюджет за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти са включени в средствата за издръжка на дейностите по 

възпитание и обучение на децата и учениците и се планират като разход по бюджетите на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 

3 ЗПУО. (2) Средствата за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти 

от държавния бюджет за центровете за подкрепа за личностно развитие са част от норматива 

по чл. 17, ал. 2.  

 

7. Какво казват заинтересованите страни 

Тази глава е опит накратко да бъдат изведени някои от основните нагласи и мисли на 

различните заинтересовани страни в образователния процес, поне що се касае до ключови 

компетентности и достъпа до тях в българското училище. Докато педагози и други 

специалисти определят образователната среда като много динамична, следят и дискутират 

с “плам” всички промени настъпващи в образованието и намират въвеждането на 

компетентностен подход като по-скоро положително, то както и при други нововъведения 

темата остава далечна от родители и ученици, като те трудно могат да определят дали нещо 

се е променило в образованието през последните години40, като изтъкват генерални (според 

тях) проблеми в системата и посочват, че училището се превръща във все по-

негостоприемна среда за учениците. 

 

                                                 
40

 Изключение прави темата за “матурите”, която е от изключителен интерес за ученици, родители и 

педагози. 
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“Един ден ми казаха, защото виждаха, че се притеснявам: Спокойно майко, ще 

оцелеем...., аз не ги изпращам на училище за да оцеляват” (родител, голямо населено 

място) 

 

Като съществен въпрос остава тогава как промените и най-вече техните резултати могат да 

бъдат направени видими. 

 

1. Разбирания за ключови компетентности  

 

Подобно на посоченото няколко реда по-горе, разбирането за ключовите компетентности 

се оказва силно обвързано с ролята на интервюирания в образователната среда. 

Представителите на държавната администрация и университети с лекота боравят с всички 

свързани понятия и са добре запознати с нуждата ключовите компетентности да се развиват 

в условията на модерния свят. На междинно ниво, където можем да поставим директорите, 

като един от основните проводници на държавническите решения по отношение на 

образование също откриваме добро познание на понятията, но не и пълното им 

възприемане: 

 

“Признавам си честно, че така изброени в ЗПУО много пъти ги четох, за да 

достигнат до съзнанието ми, защото за мен всъщност човек трябва да има 

ключови компетентности и е добре да има „колкото повече, толкова повече”, 

както казва Мечо Пух, но човек според мен не може да е всестранно развит и не 

бива. Така че ключови компетентности аз по-скоро бих заложила на термините: 

това, което човек може и това, което му е приятно да прави като усилия, за да 

постигне най-добри резултати в определена за него област. Аз по-скоро така бих 

ги разглеждала.” (Директор, голямо училище) 

 

Макар и доста свободна, в тази интерпретация можем да открием сходства с ключовите 

компетентности и най-вече нуждите, които ги правят актуални. По отношение на учителите, 

учениците и родителите, нещата стават дори още по-разнопосочни. Някои учители гледат 

по скептично на темата, като определят въвеждането на термина в образованието като: 

“Думи, думи, думи...”, макар и да признават, че има определен набор от умения “които са 

необходими за житейската реализация на всеки млад човек”. Други определят като 
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основното умение което се опитват да предадат на учениците, умението “да мислят”, което 

отново се явява събирателно за умения и отношения близки до тези посочвани в 

европейската референтна рамка. Интерес буди разбирането на родители и ученици, чиято 

първа асоциация винаги са дигиталните компетенции и умения, като посочват, че това е и 

нещото на което се набляга в училище.  

 

Независимо от разбиранията обаче, всички се обединяват около това, че трябва да се върви 

от образование фокусирано върху знания, към образование с по-голяма практическа 

насоченост, развиващо индивидуалните умения на всеки ученик. 

 

2. По какъв начин ключовите компетентности се развиват в училище? 

 

Макар за представителите на държавната администрация на въпроса по какъв начин 

ключовите компетентности се прилагат в училище да е ясно отговорено, то на терен се 

срещат различни интерпретации по темата:  

 

“Ключовите компетентности се реализират по време на общообразователната 

подготовка. Тя е определена в ДОС за общообразователната подготовка, или 

Наредба №5 от 30 ноември 2016 година.” (Представител държавна администрация) 

 

От една страна тези компетентности вече се развиват в известна степен от учителите. 

Независимо дали те говорят за умението “учениците да мислят”, за умение за “включване в 

класа” или друго подобно: 

 

“Според мен те несъзнателно предават тези компетентности на децата, тъй 

както, знаете, нормативните уредби са отскоро и така малко им е трудно да 

преминат от едната терминология на другата, всички тези умения, които едно 

време се водеха умения, те сега като компетентности ги преподават несъзнателно 

на учениците… Всичко това, на което ги учим в училище формират някакъв вид 

компетентност, т.е. развиват компетентност.” (Директор, голямо училище) 

Дори учителите, приемат като позитивни промените, наложени от новите учебни програми: 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

С приемането на, то не е точно новия закон, по-скоро на държавните 

образователни стандарти по отделните предмети, имам предвид моята област – 

български език и литература, се направи стъпка в правилната посока... 

Предишните държавни образователни изисквания бяха значително по-

ограничаващи учителя в подбора на материала, в избора на средства, с които този 

материал да бъде преподаван, а пък сега има относителна свобода, особено в 

областта български език, която има повече практическа насоченост в гимназиален 

курс. (Учител, голямо населено място) 

Както виждаме и тук става въпрос за интегрирано развитие на компетентностите и самите 

учители потвърждават, че няма как да разделят учебното съдържание от умения и нагласи: 

“Няма как да е отсечено във времето, то всичко е компактно.” Това би било напълно 

достатъчно ако приемем, че нещата се движат в правилната посока, дори и да се използват 

неправилните термини. От гледна точка на учениците и родители обаче нещо отсъства. 

Дори що се касае до работата в екип, която е нещо заложено във всички учебни програми и 

се възприема като много важно умение за всички ученици: 

У: В училище, там не работим много в екип, за жалост. Школата по английски, 

която посещавам, там правим отборни проекти, в които трябва на голям лист да 

поместим „проекта“ си. Всички дават идеи кое как да бъде позиционирано. 

В: Казваш, че това не се случва много често в училище? 

У: Даже не си спомням да е имало в скоро време.  

 

Интервюирания родител поддържа подобно мнениние: 

 

В: Имат ли  учениците такива умения41? 

Р: Дори и да ги имат частично, не са ги придобили в училище. Нашето училище по-

скоро създава умения за учене ден за ден и изкарване на оценки. Мисълта на 

учениците е да направят схема кога и по какво трябва да учат, за да могат да 

изкарат възможно най-добрата оценка и изобщо не мислят това придобито знание 

                                                 
41

 Разговорът с респондента е насочен към “практически умения” свързани с разрешаването на проблеми от 

ежедневието. 
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за какво им е, защо изобщо присъства в учебника и как могат да го използват. 

(Родител, голямо населено място) 

 

Нямаме данни и основание да твърдим, че това е масовия случай, но дори да приемем, че 

подобни разбирания за образователния процес са по-скоро изолирано явление, то трябва да 

отбележим, че имаме основание да смятаме, че някъде между нормативни актове и 

приложение на практика се губи част от вложената в ЗПУО и Наредба №5 визия, както и че 

не навсякъде компетентностите се развиват по еднакво добър начин. Като възможно най-

безпристрастни наблюдатели няма как да отречем, че причините за това могат да са твърде 

разнообразни, често излизащи тясно от сферата на образованието. Все пак в следващата 

точка, ще направим опит да изведем, някои от най-често споменаваните фактори, които са 

пряко свързани с училището и/или системата: 

 

В България действително има голяма разлика в нивата в образователните 

институции, погледнато и по географски, и по социален признак. Има училища, 

които са на изключително високо ниво и в същото време училища,  на които нивото 

е относително ниско. Много са факторите, които влияят на това – социален 

статус, владеенето на официалния език в страната, проблемите със задържането 

на учениците в училище и действително държавата работи в тази посока. 

(Представител държавна администрация)  

 

3. Кои са най-често срещаните проблеми? 

 

3.1. Натовареност на учебните програми 

 

Наистина за повечето учители новите учебни програми са стъпка в правилната посока, “но 

не съвсем”. Въпреки че те, програмите, привнасят много нови елементи и като че ли 

наистина са по-практически ориентирани, то като цяло от учениците продължава да се 

изисква да наизустяват голямо количество информация, учебния материал продължава да 

бъде прекалено “сбит” в учебната година, а времето за упражнения недостатъчни. Ето какви 

са размислите на учител, запитан успява ли да се възползва от часовете по БЕЛ за развитие 
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на комуникационни компетентности (18 часа от часовете по български език и 18 часа от 

часовете по литература в VIII клас) и от препоръката 50% от тези часове да са за 

упражнения, обобщение и/или практически задачи: 

 

 Не, определено не…. това, че има препоръка, да го наречем така, 50% от часовете 

да бъдат за упражнение на практика е неизпълнимо, защото уроците са такива, че 

няма как да бъдат взети за останалия процент часове. Там просто материалът е 

сбит, компресиран и това, което теоретично, така на книга погледнато, е един 

учебен час, няма как да бъде взето за по-малко от два или три. Аз тази година за 

пръв път преподавам в VIII клас по новата програма и в момента пътем преценявам 

нещата за кой урок колко време ще трябва. Все пак всеки един клас трябва да се 

мине, за да се види как. Все пак едно е на книга, друго е на практика. За съжаление 

учителят няма достатъчно свобода да си преструктурира нещата неофициално, 

така да го кажем. Всъщност то не би трябвало да бъде официално, това е воля на 

учителя. С този клас не се получава един час, трябват ти три часа, другият клас 

върви много добре – трябва ти един. Дори два съседни класа да бъдат, работиш по 

различен начин. Тук не го правим така. Независимо от това, че се записва, ще кажа 

как го правим: пишеш едно в материалната книга42 - това, което искат хората 

от теб, правиш друго – това, което е полезно за учениците. (Учител, голямо 

населено място)  

 

Наред с натовареността на учебните програми и липсата на реално време за упражнения 

(тук трябва да добавим и факта, че да речем “грипни ваканции”, спортни празници, 

училищни тържества и пр., отнемат именно от това време), изказаното в последното 

изречение на цитата е мнение което масово учителите споделят. Вярно е че те сами създават 

годишното си разпределение, но в последствие това остава един статичен инструмент, 

който трудно може да бъде променян и адаптиран. Така на практика административните 

изисквания, пряко се противопоставят на “полезното за учениците” и карат учителите да 

                                                 
42

 Към момента вече не се използват материални книги, въпреки че принципа за “записване” на 

преподавания материал остава подобен, но ние предаваме дословно коментарът на респондента. 
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извършват нарушения в интерес на учениците, същия интерес, който трябва да е подкрепен 

и от администрацията. 

 

3.2. Формат на национални външни оценявания (НВО) и на държавните зрелостни 

изпити (ДЗИ) 

 

Тук визираме формата на външните оценявания, а не въпроса каква е тяхната добавена 

стойност, колко често трябва да се провеждат и пр. Оказва се, че освен за ученици и 

родители, външните оценявания са еднакво стресиращи и за учителите. Самите НВО имат 

няколко роли. От една страна те са входът на учениците към по-добро учебно заведение 

след IV, VII или XII клас. Бидейки това основната им роля (поне от обществена гледна 

точка), то родители и ученици започват да се стремят към училища, които ще им предложат 

достъп до по-висок резултат на НВО. Така те се превръщат и в основен измерител за 

качеството на образованието, който за съжаление изпуска много други фактори. С оглед на 

тези факти, ръководство и учители, с цел да издигнат престижа на своето училище, а и за 

да отговорят на основните очаквания падащи върху тях хвърлят прекалено много усилия 

върху подготовката на учениците за предстоящите външни оценявания, а последните в 

много малка степен оценяват компетенции или изобщо не оценяват умения като работата в 

екип да речем. Това прави времето и мотивацията на учителите за развиване на ключовите 

компетентности още по-оскъдна: 

 

“Всичко тръгва от крайната цел. Когато крайната цел е да се явиш на изпит, то 

ученикът учи за изпит, не учи за това да си създаде умения или някакви нови подходи 

за възприемане на света и мисленето. Поради тази причина основната им 

насоченост на учениците е да наизустяват и да възпроизвеждат онова, което им 

е предложено. Изходът на нашата образователна система в IV, в VII и в XII клас е 

явяване на изпит, който е с възпроизвеждащ механизъм. След като е такъв, то 

целта е да се научи нещо, което да се произведе без да се вложи никакво критично 

мислене.  Самите деца, ако им бъде поставена крайната цел, че трябва да 

работят екипно, да имат възможност да са критично мислещи, да общуват 

помежду си чрез представяне на най-различни проекти и презентации, то 

съвсем естествено е, че веднага биха се адаптирали към новия начин, който им 
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се предлага, освен това на тях този начин им е по-интересен. Но и сега 

продължава целта ни да бъде успешно явяване на НВО след VII клас, т.е да знаем 

точно един малък капацитет от информация, която успешно да възпроизведем, а 

след това да забравим след изпита.” (Директор, голямо населено място) 

3.3. Нужда от промяна на начините на преподаване 

Развиването на компетентности или т.нар. приложение на компетентностен подход 

предполага промяна в начина на преподаване на учителите, промяна в формите на работа в 

клас (проекти, работа в групи, използване и отсяване на различни източници на информация 

и пр.), формите на оценяване, класна стая фокусирана наистина върху ученика. И педагози 

и представители на държавната администрация се съгласяват, че тук основната роля е на 

учителя: 

Предполагам че който от учителите иска да го направи, би могъл, защото една и 

съща материя може просто да се изпее в час, да си изпееш урока и може да бъде 

направено интерактивно, така че учениците да стигнат по нея. (Учител, голямо 

населено място) 

Почти във всяко от проведените интервюта чухме това или подобно словосъчетание: “има 

учители, които само си изпяват урока”, но има и други, които са “призвани”. Макар и много 

красива и романтична идеята, че някои хора просто това им е призванието и знаят как да 

“достигнат” до учениците, то няма как това да бъде достатъчно поне що се касае до 

образователна система. Както бе разгледано и в Проучването отсъстват каквито и да е било 

стимули (положителни или отрицателни) за това учителите да развиват ключови 

компетентности в класната си стая. Учителите нито ще бъдат подкрепени или поощрени за 

тази си дейност (освен ако училищното ръководство не си го е поставило за цел), нито ще 

бъдат порицани за това, че не се движат към целите43 на образованието що се касае 

компетентности: 

Засега все още им е трудно на една голяма част от учителите да пренастроят 

софтуера си и това е нормално, защото те са работили по един стереотип досега, 

                                                 
43

 Както бе разгледано в Проучването, целите по отношение на ключови компетентности не са ясно 

дефинирани нито по отношение на отделните компетентности, нито на ниво различни етапи/класове от 

образованието. 
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сега трябва да погледнат вече по друг начин на всички. Аз мисля, че това ще се случи 

просто времето го изисква и ще трябва да се работи много в тази посока. 

(Представител, държавна администрация) 

За съжаление, развиването на компетентности предполага влагане на повече време в 

планиране на учебната година и на отделните раздели и уроци, повече работа и на ниво клас 

за това и самите ученици да свикнат с новите изисквания, балансиране между цели свързани 

с компетентности и цели свързани с НВО, в някои случаи липса на материална база 

(компютри или приспособления за провеждане на опити например). Времето наистина го 

изисква, но трябва да се разгледа и това как педагози и ръководство да бъдат подкрепени и 

мотивирани да преодолеят изброените препятствия. 

 

3.4. Продължаваща квалификация на учителите 

 

* Включваме и продължаващата квалификация тук с уговорката, че не я считаме за 

проблемна, дори напротив, но има някои особености свързани с нея, които би следвало да 

бъдат отбелязани. 

 

Продължаващата квалификация е един от начините да се адресират именно трудностите 

изложени в “3.3. Нужда от промяна на начините на преподаване”. Доста от предлаганите на 

пазара обучения са практически насочени и дори част от тях засягат темата за ключовите 

компетентности, но практиката показва или по-скоро липсата на информация по въпроса, 

че в много в малко случаи научените нови методи се прилагат в класната стая, а и отсъстват 

показатели, които да проследяват това: 

“Законът рамкира до осем присъствени часа за кредит, което е много малко. 

Твърде малко може да бъде постигнато с учителите, защото най-вече работим с 

техните нагласи. Нагласата на учителите към обучението и квалификацията не е 

да отида да науча нещо, за да го приложа” (Представител, фирма предлагаща 

обучения) 

 

Учителите отчасти обясняват това с неконсистентното качество на обученията, които се 

предлагат. Отсъства механизъм, по който обучените педагози могат да споделят своите 
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впечатления и удовлетвореност с бъдещите клиенти на една или друга обучителна 

организация. 

 

“Друг е въпросът какво е качеството на обученията, които се предлагат. Някои са 

полезни, други – не, така да го кажем. Обученията, на които съм избрала да ходя 

сама, определено имат ефект... но има и много неща, особено там, където ни 

закарат под строй, които...Изобщо това да трябва да направиш толкова кредити 

за толкова години пак е поставяне на някаква рамка. На мен сега така просто ще 

ми се случи сигурно са повече от тези (кредитите), които се искат, ама след това, 

ако няма нещо, което да ми е интересно, защо трябва... както преди това на *** 

ни караха, ...5 дена ни учиха...без коментар. Новите неща, които, да речем, съм чула, 

са били в рамките на един час. Повечето обучения са такива.” (Учител, голямо 

населено място) 

 

Това не е затруднение за всички, като някои училища са успели да преодолеят този проблем, 

на цената на допълнителни човекочасове на представители на училищния екип, с които да 

се гарантира качеството на избраната организация и съответно обучение. Независимо от 

това въвеждането на рейтингова система или друг формат за обратна връзка би улеснил 

избора на най-добра обучителна организация: 

 

Обикновено понякога има и на принципа проба-грешка, разбира се, но покрай факта, 

че съм минал аз самият през изключително много обучения и образователните и 

квалификационни семинари са ми на ниво ясни, общо взето аз самият нямам 

проблем в начина на подбиране. Той до голяма степен е на базата на натрупания ми 

досегашен опит и следователно може би звучи доста субективно. Да, вероятно за 

много колеги директори това е един своеобразен проблем как да отсеят голямото 

многообразие от предлагани и теми, и фирми, за да квалифицират колегите си. Тук 

например, в това училище освен мен има и заместник-директор, който се 

занимава с квалификацията на учителите и неговата роля е точно да направи 

един много стабилен сондаж къде е минала съответната фирма, в кое училище, да 

се свърже с колегата в тамошното училище, да си обменят информация и когато 

има единно мнение по отношение на дадената тематика на няколко места, тогава 

се спираме на дадената фирма. (Директор, голямо училище) 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

4. Какво може/трябва да се направи за да се улесни развитието на ключови 

компетентности? 

 

Когато говорим за възможни отговори на поставения въпрос, могат да се намерят 

разнообразни отговори. Можем директно да адресираме разгледаните в точка 3 срещани 

проблеми. Нуждата от това да бъдат олекотени и практически насочени учебните програми 

е широко споделяно мнение, но най-вероятно има повече от един начини това да се случи, 

а и различни мнения как това да стане. Темата за НВО и провеждането им търпи все повече 

критики, а нуждата компетентностите да станат важна част от тях е очевидно, но как това 

може да стане на практика и до колко новините идващи от МОН, че това вече се случва са 

реални, остава отворен въпрос. Създаването на рейтингова система на обученията и 

проследяването на удовлетвореността на учителите от тях изглеждат като малка стъпка, но 

са нещо, което не се случва в продължение на години. Не на последно място сред нашите 

респонденти има и идеи за много по-дълбоки промени: 

- обединяване на природните науки в общ предмет, с цел даването на възможност за 

повече междупредметни връзки, по-задълбочена работа на един учител с даден клас 

и като цяло време за развиване на компетентности. 

- включването на V клас в началното образование с цел даване на повече време на 

учениците да натрупат основите на четивната грамотност. 

- изучаването на не повече от “3-4 предмета” в един ден, за да могат учениците да 

имат достатъчно време да се подготвят за тях, особено ако това включва работа по 

проект, търсене на допълнителна информация, анализирането и пр. 

 

Има различни възможности, чийто ефект допълнително може да бъде оценен, но със 

сигурност е ясно, че за развитието на ключови компетентности в училище не е достатъчно 

единствено включването им в нормативната рамка, а трябва да бъдат приведени в действие 

и множество допълнителни мерки за подкрепа на ученици и родители или цялостна 

стратегия по въпроса.  

 

8. Анализ на резултатите 
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8.1. Приложение на ЗПУО по отношение на преподаването и развиването на ключови 

компетентности 

 

Притежаването на ключовите компетентности за учене през целия несъмнено е едно от най-

важните условия за адаптивност към променящия се 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 социалната изолация и феномени 

като продължителен44 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 казано 

на прост език делът на тези които “нито учат, нито работят” е почти 22%45, 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 показват, че младите хора имат най-остра нужда от тях, то е логично придобиването 

им да започне и да бъде съсредоточено именно в училищното образование46. 

 

Точно 10 години след Препоръката47 на Европейския парламент и на Съвета на Европа за 

интегрирано развитие на ключови компетентности за учене през целия живот влиза в сила 

Закон за предучилищното и училищното образование. В него се посочва, че ключовите 

компетентности трябва да бъдат “обхванати от общообразователната подготовка”. Така 

ЗПУО се превръща в един от най-преките проводници от стратегически документи, през 

нормативна рамка към практика. Можем да го определим и като най-мащабния що се касае 

                                                 
44

 По данни на НСИ към края на 2018 г. общо 154 000 души в България (или 3% от работната сила), почти 

60% от които мъже, попадат в графата на продължително безработни т.е. без работа повече от една година. 

Това е един от най-тревожните показатели, защото именно това са хората, за които е най-трудно да започнат 

нова работа и/или да се преквалифицират. 
45

 Данни за NEET: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Statistics_on_young_people_neither_in_employment_nor_in_education_or_training 
46

 Препоръка на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз е за предоставяне на достъп до 

ключови компетентности на всички граждани. 
47

 Препоръката е отправена към всички държави членки през 2006 г., България става член на ЕС година по-

късно през 2007 г. 
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до евентуален ефект – в образователната система (училище и детски градини) попадат над 

800 000 деца.   

 

Ако ЗПУО отговаря на въпроса “какво трябва да се направи” – интегрирано развиване на 

ключови компетентности чрез общообразователните учебни предмети, 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 свидетели на значително разминаване с Европейската референтна 

рамка за ключови компетентности. В Наредбата е потвърдено, че ключовите 

компетентности могат и трябва да бъдат “обхванати48” от общообразователната подготовка, 

изведени са и връзките между отделните учебни предмети, очакваните резултати от 

обучението и ключовите компетентности, но според същата Наредба определени учебни 

предмети са “основополагащи” за придобиването на определени компетентности само в 

определени учебни предмети. Например: “учебният предмет български език и литература 

изгражда основата на компетентностите по български език и на грамотността за четене и е 

пряко свързан с постигането 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 функционална грамотност и развиване на умения като: “Способност49 да търсим и да 

обработваме информация в писмена форма, данни и концепции, за да ги използваме с 

научна цел и да я систематизираме.”, то учебният предмет български език и литература би 

бил недостатъчен и учениците, особено тези в по-големите класове” би следвало да имат 

достъп до различни задачи свързани с обработване и анализ на информация, респективно с 

различни текстове в отделните учебни предмети. 

 

                                                 
48

 Използването на глагола “обхващам” в Наредба № 5, вместо глаголът придобивам, който е използван в 

стратегическите документи е по-подробно разгледана в т. 4 Ключови компетентности - същност и обхват, 

Наредба за общообразователната подготовка. 
49

 Умението е посочено като част от компетентността за общуване на роден език в европейската рамка на 

ключовите компетентности. 
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Този модел, дори в още по-голяма специфика и съответно рестриктивност е пренесен и в 

очакваните резултати от обучението. Ако отново използваме примерът от стр. 28 

социалните и граждански компетентности могат да бъдат обвързани със заложените 

резултати по отношение на “Коментира действието на електричния ток върху човешкия 

организъм и мерките за безопасна работа с електрически уреди”, но не и що се касае до 

“Пресмята ток, напрежение, съпротивление, отделено количество и мощност на тока в 

електрически вериги”.  

 

Подобна структура, освен ограничаваща педагозите, противоречи на философията на 

рамката на ключовите компетентности, където ясно е изведено, че “коя да е ключова 

компетентност или всички заедно могат да бъдат развивани във всеки един учебен 

предмет.” 

 

Основната дума тук е могат. Има различни методи, задачи, дейности, проекти и пр. за 

постигането на тази цел. Всеки педагог трябва да има свободата 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 ключови компетентности, както и дейности и междупредметни връзки, които да 

спомогнат за развиването им. За съжаление, твърде често са изведени пет или по-малко (от 

общо 9 ключови компетентности), които би трябвало да са свързани с учебното съдържание 

и очакваните резултати за съответното ниво. Що се касае до предлаганите дейности за 

придобиване на компетентности, то могат да бъдат отправени много критики свързани с 

предложените дейности, които не винаги са свързани с развиването на умения; бъркане на 

компетентности по съответния учебен предмет с ключови компетентности; недобре 

формулирани дейности – понякога звучат по-скоро като цел или очакван резултат; често 

повторение на еднотипни дейности в програмите на различни класове и предмети. Тези 

критики биха, могли да бъдат отработени във времето и генерално предложените дейности 

подобрени, но съществува и един генерален недостатък, а именно недостатъчното 

количество и подробно описание на такъв вид методическа подкрепа. Най-вероятно 

учебните програми не са място, където подробно да бъдат описани методи и добри практики 
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за развиване на умения и придобиване на компетентности, но нуждата от допълнителни 

материали по темата (помагала, онлайн платформа или друго) и реферирането към тях е 

очевидна. 

 

Това казано, новите учебни програми правят голям скок напред що се касае до ключовите 

компетентности. Въпреки че в текста на ЗПУО и Наредбата за общообразователната 

подготовка са заложени придобиване на компетентности, то именно учебните програми са 

документите, по които учителите се ориентират и съответно създават годишните си 

разпределения. Така че можем да оценим като ключов, факта че тези оринтири включват 

ключови компетентности, както и насоки за работа с ученици за придобиването им. Макар 

и непряко свързано, в програмите се препоръчва 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 компетентности 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 приобщаващо образование. В нея именно компетентностите се посочват като 

един от основните методи, чрез които всеки ученик може да бъде приобщен към класа и 

обществото. Регламентирани са механизмите за провеждане на извънкласните дейности, 

както и е посочена огромната им роля за придобиване на ключови компетентности. 

Допълнително се извежда и дейността кариерното консултиране и на библиотечно-

информационното обслужване, които при подходящи условия също биха имали 

положителен ефект по темата. 

 

Важна част от Наредбата е функционирането на центровете за подкрепа на личностното 

развитие. Под името ЦПЛР попадат центрове за занимания по интереси, центровете за 

специална образователна подкрепа, ученически общежития, обсерватории и пр. 
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От една страна тези центрове предоставят достъп на много ученици до занимание по 

интереси, както и им е предоставено не малко финансиране. От друга страна така и не беше 

изведена обща визия и общи цели (на национално ниво) за постигане от тези центрове. 

Съществуват единствено насоки на функционирането им, като центровете обикновено имат 

собствен правилник и съответно целите, които всеки един си поставя могат да варират, 

включително що се отнася и до ключови компетентности. 

 

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

дефинират норми и условия, насърчаващи придобиването на ключови компетентности. Не 

се посочват допълнителни финансови стимули; не се посочва нуждата от допълнителна 

квалификация по темата, както и извеждането на часовете на класа или създаването на 

училищна програма за реализирането на “гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование” за момента са по-скоро неефективни. Прави впечатление, че 

дуалното обучение се разглежда от Министерството именно като на фактор, който да 

спомогне за развиване на ключови компетентности, както и да спомогне реализирането на 

пазара на труда (което отново включва ключови компетентности), но дори и така в Наредба 

за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа не се прави връзка с развитието 

на компетентности и/или конкретни “меки умения”. 

 

Също така остава отворен въпросът как се измерва напредъка на всеки ученик що се касае 

до развити умения и придобити ключови компетентности. Тъй като няма ясно заложени 

очаквания за клас или степен на образование то няма как да има и унифициран подход. От 

друга страна не са налични и препоръки към избор на една или повече ключови 

компетентности и измерването им в началото и края на учебната година, да речем. Остава 

единствено заявката на МОН, че новият формат на национални външни оценявания и 

зрелостни изпити ще смени фокусът от възпроизвеждане на знания към измерване на 

умения и ключови компетентности. В каква степен и доколко успешно ще се случи 

последно, ще разберем още в края на учебната 2018/2019 г., когато 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 въпроса, защо определени компетентности липсват 
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в учениците, дали е защото не е правен опит за развиването им, дали защото този опит е бил 

неуспешен или се касае за други фактори. 

 

8.2. Развитие на продължаващата квалификация на педагогически кадри в сферата. 

 

Дефинирането на ключовите компетентности и тяхното развитие у учениците като част от 

стратегическите цели за училищното образование, води до естественото очакване 

квалификацията на учителите и подготовката им да формират ключови компетентности да 

бъде припозната като основен фактор за осъществяване на тези цели и тя следва да намери 

място в стратегическите документи за развитие на образованието в училище. Анализът на 

всички стратегически документи, касаещи училищното образование обаче показва, че 

учителската квалификация и подготовка за развитие на ключови компетентности не 

присъства в нито една от стратегиите за образованието.  

 

В същото време ключовите компетентности и тяхното интегриране в учебния процес е 

важна част от Националната стратегия за учене през целия живот. Нито там обаче, нито в 

Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри е дефинирана ролята на 

подготовката на учителите и съответно на продължаващата квалификация като важен 

инструмент за постоянно подобряване и развитие техните умения да преподават тези 

ключови компетентности. Този пропуск води до по-нататъшно пренебрегване на 

квалификацията на педагогическите специалисти да формират ключови компетентности у 

учениците и в останалите нормативни и поднормативни актове.  

 

Въпреки включването на ключовите компетентности в значими за образованието 

документи, пътят по, който учителите могат да развият достъпа до тях за учениците си 

остава “неосветен”, като допълнителната квалификация по темата макар и достъпна по 

никакъв начин не е изведена като приоритетна. Още повече, липсата на конкретика по 

отношение на ключовите компетентности, що се касае до конкретни цели, очаквани 

резултати и тяхното измерване, прави други аспекти на възможностите за квалификация и 

постоянно учене по-предпочитани от страна на учителите, поне що се касае посещения на 

обучения и тренинги. Като такива могат да се изведат приобщаващото образование и 
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множеството нови изисквания, което то въвежда; превенцията на агресията, където работи 

конкретен механизъм със стъпки за превенция и интервенция; донякъде консултирането на 

деца и родители, чиято роля все повече се засяга и са отделени средства и време за 

извършването му. 

 

Така компетентностите остават заложени, но без конкретен механизъм, план, алгоритъм, 

допълнителен стимул или отделено време50 за развитието си. Това силно личи и при 

квалификацията, която без съмнение (наред с предоставянето на методически материали) е 

най-нужната и конкретна стъпка за развитие на ключовите компетентности. Единствената 

стъпка в тази насока е на ниво “Програми за развитие на образованието”. Освен програма 

“Квалификация”, която разгледахме, тук може да бъде включена и програма “ИТ бизнесът 

преподава”, в която е заложено участието на 50 учители в ИТ проекти в сферата на бизнеса. 

Обхванатият дял учители обаче е твърде малък и се създава чувство за кампанийност 

(целите на програмата за 2019 г., силно се различават, спрямо 2018 г. и не се знае как ще 

изглеждат през 2020 г.), а не за холистично адресиране на темата на национално ниво. 

 

9. Приложения 

 

9.1. Учебни програми  

 

Български език, V клас 

 

Учебната програма по Български език за V клас очаквано носи белезите на “новите” учебни 

програми, т.е. влизащите в сила след приемането на ЗПУО през 2015 г. Промените в тях са 

очевидни и създават усещане за положително развитие в посока спазване духа на ЗПУО за 

образование на компетентности. Така, както и останалите “нови” учебни програми, така и 

тази по Български език за V клас, поставя фокус не върху заучаването и възпроизвеждането 

                                                 
50

 Компетентностите (се) трябва да бъдат развивани интегрирано, но както ще видим и по-нататък, учебните 

програми остават силно натоварени, препоръките за повече часове за упражнения трудноосъществими и оттам 

времето за формиране на ключови компетентности недостатъчно. 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

на “материала”, а върху формирането и развитие на знания, умения и отношения за успешна 

реализация в контекста на XXI век. 

 

Още в самото начало на програмата се акцентира върху развитието на компетентности - 

езикови, социокултурни, комуникативни като очаквани резултати от обучението по 

Български език. Важно е да бъде уточнено, че това са компетентности, които се развиват 

конкретно по учебния предмет Български език и не са идентични с дефинираните по 

смисъла на Европейската референтна рамка за ключови компетентности и на Закона за 

предучилищно и училищно образование трансверсални комуникативни умения (социални 

компетентности), макар и да имат редица сходства. Въпреки това, те са също изцяло 

ориентирани към развитието на знания, умения и отношения и стоят в основата на 

функционалната грамотност за общуване на роден език, първата от 9-те ключови 

компетентности, заложени в ЗПУО.  

  

Силно впечатление прави значителната разлика по отношение на очакваните резултати за 

разглежданите компетентности при съпоставка на учебната програма за IV клас по БЕЛ, 

която все още не е обновена след приемането на ЗПУО и разглежданата тук учебна 

програма за V клас по Български език. Таблицата по-долу илюстрира разликата. Докато 

учебната програма по БЕЛ за IV клас залага на теоретично-ориентиран подход, учебната 

програма по Български език за V клас е ориентирана в голяма степен към компетентности, 

силно фокусирани върху практическото приложение в ежедневието. Още повече, белег за 

значителна стъпка в положителна посока е включването на очаквани резултати и за 

формиране на отношения/нагласи (напр. “проявява толерантност и учтивост в 

общуването”), елемент, който изцяло липсва в учебната програма за IV клас. Наред с това, 

заложени са очаквания за разбиране на текст с цел изпълнението на определена 

комуникативна задача, умение, което стои в основата на функционалната грамотност. Друг 

положителен пример е преобладаващото използване на “активни” глаголи при 

формулиране на очакваните резултати. Тук се наблюдават и малки изключения, като: 

“разбира”, “познава”, “владее”, които лесно биха могли да бъдат подобрени. Това, както и 

значителното “освобождаване” на очакванията за обучението от консервативно-

теоретичния подход към резултатите, значително доближава учебната програма по 
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Български език за V клас до смисъла и очакванията на Закона за предучилищно и училищно 

образование и на Европейската референтна рамка на ключови компетентности. .  

 

Компетентности Учебна програма БЕЛ IV 

клас 

Учебна програма 

Български език V клас 

Социокултурни 

● Открива белезите на 

културна различност 

в изучавани 

литературни 

произведения 

● Съставя писмен 

текст с помощта на 

словесна или 

визуална опора 

 

● Разбира 

зависимостта на 

езиковите средства 

от речевата ситуация 

и ги използва в 

съответствие с нея 

● Разпознава 

особеностите на 

официалното и на 

неофициалното 

общуване 

● Владее речевия 

етикет при публично 

общуване 

● Задача въпроси или 

дава отговори по 

поставена от него 

или от друг тема 

 

Комуникативни 

● Разбира връзката 

между темата и 

заглавието на текста 

● Преразказва в устна 

форма сбито 

съдържание на чужд 

художествен/нехудо

жествен текст  

● Редактира свой и 

Слушане 

● Умее да изслушва 

събеседника и да 

сравнява различни 

гледни точки при 

участие в диалог 

● Разбира смисъла на 

познат и на непознат 

текст с определена 
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чужд текст 

● Извлича информация 

за езикови факти от 

различни текстове 

комуникативна 

задача 

Четене 

● Разбира смисъла на 

познат и на непознат 

текст при четене с 

определена 

комуникативна 

задача 

● Изработва план на 

текст с определена 

комуникативна 

задача 

Говорене 

● Спазва правилата на 

книжовния изговор 

● Участва в диалог, 

умее да оспори 

мнение, различно от 

своето, като проявява 

толерантност и 

учтивост в 

общуването 

Писане 

● Планира, 

структурира и 

графично оформя 

текста, който създава 

● Създава в писмена 

форма текст за 

представяне, план на 

текст, отговор на 

житейски въпрос 
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Начинът, по който очакваните резултати от обучението за компетентностите са представени 

в учебното съдържание демонстрира по-различен “дух”. Става ясно, че учебното 

съдържание е почти изцяло ориентирано към развитието на теоретични знания по 

Български език (езикови компетентности), докато социокултурните компетентности са 

твърде слабо представени в очакваните резултати. Комуникативните компетентности са 

изведени отделно като част от учебното съдържание и представляват 20% от обучението по 

Български език. Това демонстрира желание за създаване на условия за развитието на 

комуникативни компетентности у учениците. Въпреки това обособяването на отделни 

часове определени за развитие на тези компетентности, както и по-слабото включване на 

социокултурните компетентности в учебното съдържание, създава впечатлението, че 

промените в учебната програма след приемането на ЗПУО са все още недовършени.  

 

Така, докато в заложените в началото на документа дефиниции, целта е по-скоро усвояване 

на всички компетентности и постигане на функционална грамотност, то учебното 

съдържание поставя фокус приоритетно върху езиковата компетентност (знанията). Вярно 

е, че за учебен предмет като Български език езиковите знания са основополагащи за 

развитието на всяка друга компетентност, но без учебната програма да създаде условия 

както за комуникативната, така и социокултурната компетентност да се развиват 

едновременно и едно чрез друго с езиковите знания, не можем да очакваме да се реализират 

пълноценно целите на Закона за преучилищното и училищно образование.  

 

Препоръчителното разпределение на часовете действителност демонстрира воля за 

осигуряване на повече време и условия за практически дейности и развитие на 

компетентности. Важно е също да се отбележи, че за разлика от други учебни програми, 

тази за Български език за V клас включва алтернативна форма на оценяване, различна от 

“традиционните” - “Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, 

работа по групи и др.)”, чиято тежест при формиране на срочната оценка е 20%. Това също 

свидетелства за наличието на желание за ограничаване на тежестта на традиционните 

форми на оценяване и предполага повече свобода и възможност за демонстриране на знания 

чрез алтернативни дейности и проекти.  
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Както и при всички останали учебни програми, така и тук, основния метод за включване на 

ключовите компетентности, заложени в ЗПУО, е чрез представяне на примерни дейности и 

междупредметни връзки за развитие на всяка от компетентностите по време на обучението 

по Български език.  

 

Несъмнено, дори самото включване на ключовите компетентности в учебната програма е 

базисно условие за изпълнението на ЗПУО. Тук въпросът не е дали са включени, а как. Т.е. 

начинът, по който ключовите компетентности са интегрирани в учебната програма в голяма 

степен определя дали те ще бъдат ефективно развивани в практиката.  

 

В рамките на разглежданата учебна програма примерните дейности  за придобиване на 

ключови компетентности са формулирани като цели, а не като практически дейности за 

развитие на компетентностите. Същевременно междупредметни връзки изцяло липсват. 

Това обезсмисля съществуването на таблицата, имайки предвид, че очакваните резултатите 

от развитието на компетентностите са посочени по-горе, като в голяма степен се 

припокриват с тях (очакваните резултатите за компетентностите по Български език). 

Именно тук е мястото да бъдат описани практически примерни дейности и 

междупредметни връзки, които да улеснят учителя в планирането на урок, в който се 

развиват както знанията, така и уменията и нагласите на учениците.  

 

Не става ясно също защо от всички девет ключови компетентности авторите на учебната 

програма избират само пет от тях да бъдат развивани чрез обучението по Български език в 

V клас: умения за общуване на чужди езици, дигитална компетентност, умения за учене, 

социални и граждански компетентности, културна компетентност и умения за изразяване 

чрез творчество. Това демонстрира изключително неразбиране на целите и духа на ЗПУО и 

Европейската референтна рамка за ключови компетентности, където разбирането е, че в 

рамките на всеки един предмет могат да бъдат развивани всички трансверсални 

(преносими) компетентности. Този предварителен “избор” на определени компетентности, 

които за авторите на наредбата изглеждат по-свързани с Българския език, отколкото други, 

води до по-нататъшно неразбиране на целите и същността на компетентностите от страна 

на учителите и ограничава мотивацията им да прилагат алтернативни подходи към учебния 
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процес и в крайна сметка действителност да развиват ключови компетентности у 

учениците. 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

Така представена учебната програма по Български език за V клас в известна степен се 

доближава до реализирането на чл. 77 от ЗПУО и поставя фокус върху ключовите 

компетентности. Следва обаче да бъдат направени няколко подобрения, които да 

гарантират, че учебната програма ще съответства изцяло на духа и целите на ЗПУО и 

Европейската референтна рамка за ключови компетентности и действителност ще създава 

условия учителите да развиват ключови компетентности като част от единен процес на 

формиране на знания, умения и отношение. Такива промени биха могли да включват: да 

бъдат предложени повече и по-разбираема информация за целите и същността на 

ключовите компетентности - какви конкретни знания, умения и отношения включват те, 

защо е важно да бъдат развивани, какви са очакваните резултати за развитието на тези 

компетентности за съответния клас/етап, с какви примерни добри практики могат да бъдат 

развивани в клас, как теоретичното знание и компетентности могат да бъдат развивани 

едновременно и други. Така учебната програма освен като инструмент за представяне на 

стандартите за обучението по Български език в V клас следва да помага на учителите да 

разберат по-добре смисъла и целите на въведените със ЗПУО промени във връзка с 

ключовите компетентности, както и да използват учебната програма като практически 

“помощник” в планирането и реализирането на учебния процес.  

 

Математика, V клас  

 

Макар и кратко, представянето на учебната програма по математика за V клас затвърждава 

очакването общообразователната подготовка да развива както знанията, така и уменията и 

нагласите на учениците. Изрично се посочва, че освен обучението по математика следва да 

гарантира катко постигането на изискванията по учебния предмет, така и развитието на 

ключовите компетентности на учениците. Именно това предполага развитието на 

математическа грамотност, така значима в условията на XXI век.  
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Според ОИСР математическата грамотност е “индивидуалната способност за формулиране, 

употреба и интерпретиране на математиката в разнообразие от ситуации. Тя също включва 

уменията да се правят математически дедукции и да се прилагат математически концепции, 

процедури, факти и инструменти, за да се описват, обясняват и прогнозират феномени. 

Математическата грамотност помага на хората да идентифицират и разберат ролята на 

математиката в света и да правят добре осмислени съждения и да взимат решения на база 

конструктивни и логични аргументи.” Това определение за математическа грамотност 

показва, че в нейната основа стои силната връзка между математическите компетентности 

и тяхното практическо приложение в реалната среда в ежедневието.  

 

В подобен дух е дефинирана и математическата компетентност според Европейската 

референтна рамка за ключови компетентности, където основен акцент се поставя върху 

уменията и нагласите за практическо приложение на математиката. Такива например са 

описаните по-долу умения и отношения: 

 

Умения:  

 

❏ “Способност за боравене с основните елементи на математиката, като събиране и 

изваждане, умножение и деление, проценти и съотношения, мерни единици с цел да 

се разрешават ежедневни проблеми, като: управление на бюджета на домакинството 

(приход-разход, планиране на разходите,  спестявания); пазаруване (сравняване на 

цени, познаване на мерните единици и стойността на парите); пътуване и почивка 

(съотношение на разстояние и време за пътуване; валутни курсове и цени).”  

❏ “Способност за математически-логично разсъждение (усвояване на математически 

модели на разсъждение: абстрактно и мащабно мислене, създаване на 

математически модели (напр. анализ и моделиране) чрез използване и прилагане на 

съществуващи модели според ситуацията.” 

 

Отношения:  
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❏ “Да използваме методи за изчисление за решаване на ежедневни проблеми.” 

❏ “Готовност за приемане или отхвърляне на твърденията на околните на база на 

приемливи (или не) доводи или доказателства.” 

 

Нека видим дали и в каква степен учебната програма по Математика за V клас поставя 

фокус върху очакванията за развитие на компетентности за практическа приложимост на 

математическото знание.  

 

Както и в учебната програма по Български език за V клас, така и тук “очакваните 

резултатите в края на класа” включват отново единствено изисквания за развитие на знания 

и умения, но не и за отношения/нагласи. Прави впечатление, че в по-голяма степен 

компетентностите като очаквани резултати от обучението се фокусират върху знания и 

значително по-малко върху практически-ориентирани умения. Въпреки това следва да се 

отбележи, че са посочени добри примери за умения, които могат да бъдат приложени както 

в останалите учебни предмети, така  и в ежедневието, което е и същността на 

математическата грамотност: ”Преценява вярност и рационалност в конкретна ситуация и 

умее да обосновава изводи; Разчита и интерпретира информация, представена с текст, с 

графики, с таблици или с диаграми;  Сравнява информация при свързани множества от 

данни;  Използва информацията от графично и таблично представяне на данни, за да 

отговори на въпроси, които са косвено свързани с таблицата или графиката.”  

 

Прави впечатление, че и в тази учебна програма преобладава използването на “активни” 

глаголи (по таксономията на Блум) при дефинирането на очакваните резултати. Така 

формулирани очакваните резултати предполагат развитието на умения и задават очакването 

за практическо приложение на компетентностите.  

 

Учебното съдържание почти изцяло описва изискванията за резултатите на ниво знания 

(например “Знае основните елементи на правоъгълен паралелепипед и на куб и техни 

свойства”, “Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от един 

запис към друг;”). Макар и някои от компетентностите да са формулирани с глагол “умее”, 

те по-скоро предполагат умения, свързани с използването на определено знание, лишено от 
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някакъв практически контекст. Например “Умее да чете и записва обикновени дроби и 

смесени числа; Умее да използва свойствата на действията с обикновени дроби за 

рационално смятане;” и други. Това безспорно са важни знания и умения, но лишени от 

практически конктекст, в който да бъдат реализирани, те са по-скоро свързани с развитието 

на теоретични знания, а не на компетентности.  

 

Препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината 

прави силно впечатление с високия дял на учебни часове за знания - до 60%. Така времето 

за упражнения, обобщение и практически дейности остава значително по-малко - 32%. Това 

показва, че приоритетно се предвижда по-малко време за практически дейности, а именно 

те създават най-добри възможности за развитие на компетентности. За сравнение, учебната 

програма по Български език за същия клас препоръчва точно обратното - 37% за нови 

знания и близо 60% за упражнения и практически дейности.  

 

За сметка на това специфичните методи за форми на оценяване на учениците представят 

значително по-висок дял за оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни 

работи, работа по проекти и др.) - 33% в сравнение с учебните програми по други предмети. 

Въпреки това, оценките от контролни и класни работи остава с най-висок процент - 42%, 

което поставя въпроса за това доколко еднократните писмени работи могат да бъдат 

ефективен показател за развитие на математическа компетентност. Те са ефективен 

инструмент за измерване на знания и донякъде на умения, но трудно биха могли да измерят 

отношенията на учениците.  

 

Както и при в учебните програми за останалите дисциплини, и в учебната програма по 

Математика за V клас не са дефинирани очаквани резултати за развитието на ключовите 

компетентности. Учебната програма обаче се различава от останалите учебни програми с 

нетаблично представяне на “дейностите за придобиване на ключови компетентости, както 

и междупредметни връзки”. Тук в списък са представени “Практически дейности, които 

могат да се реализират в класната стая”. Макар и хаотично изброени и без подредба според 

отделните ключови компетентности, примерните дейности действителност по подходящ 

начин описват конкретни практически идеи за развитие на някои от 9-те ключови 
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компетентности,. Те могат да бъдат лесно приложени в класната стая и имат директна 

връзка с изпълнението на задачи от ежедневието. Сред тях са например:  

 

❏ “Да се извършват аритметични действия с помощта на калкулатор, което спомага за 

изграждане на математическа компетентност и основни компетентности в областта 

на технологиите;” 

❏ “Да се използват различни източници за разчитане и интерпретиране на данни, 

зададени с текст, таблици или диаграми, което подпомага формирането на 

математическа компетентност, компетентностите в областта на българския и 

чуждите езици; социални и граждански компетентности;” 

❏ “Информацията от графично и таблично представяне на данни да се използва за 

формиране на умения за отговори на въпроси, които са свързани с таблицата или 

графиката (например да се обединят данни, да се направят изчисления с данните, да 

се направят изводи и заключения);” 

❏ “Да се използват програмни продукти за демонстрация на геометрични фигури и 

правоъгълен паралелепипед и куб, което спомага за придобиване на математическа 

компетентност и ключови компетентности в областта на природните науки и 

технологиите; дигитална компетентност; социални и граждански компетентности.” 

 

Същевременно, следният пример за дейност по-скоро повдига въпрос, отколкото дава 

отговор - “Да се извършват измервания върху предмети или модели с форма на изучаваните 

фигури и тела, което доизгражда математическата компетентност и развива ключовите 

компетентности инициативност, предприемчивост.” Тук остава неясно как точно 

измерванията върху предмети и модели с форма на изучаваните фигури и тела развива 

инициативност и предприемчивост? Добавянето на практически-ориентиран контекст би 

обяснил тази връзка и би улеснил учителите да осмислят и планират пълноценно 

дейностите за развитие на компетентности. 

 

Друг елемент, който не присъстват в останалите учебни програми за V клас e кратък списък 

с “компетентности, които са косвено свързани с математическата грамотност”: 
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❏ “Дигитална компетентност – представяне на презентации, решаване на задачи, 

използвайки компютър, чертане на фигури с компютър и др.   

❏ Езикова компетентност – математическите понятия и тяхното използване като част 

от езиковата култура, проекти за даден математически проблем, доклад за историята 

на даден дял от математиката или конкретен математик, описание на обекти или 

процеси.  

❏ Социални и граждански компетентности – проучване на актуален граждански 

въпрос и на възможностите, които предоставя математиката за решаването му. 

Примери – безработица (пресмятане на проценти), замърсяване (колко тона боклук 

се изхвърлят, колко от тях се рециклират) и др.   

❏ Умение за учене – усвояване на правила и алгоритми, подпомагащи познавателния 

процес и даващи сигурност при изпълнение на процедури; демонстриране на 

логически умения при изразяване на аргументи и разсъждения.” 

 

Тези примерни дейности в голяма степен отразяват смисъла на Европейската референтна 

рамка за ключови компетентности по отношение развитието на знания, умения и 

отношения. Те са практически ориентирани в контекста на определени компетентности. 

Така представени, действителност могат да бъдат полезни при планиране на учебния процес 

от страна на учителя и при генерирането на допълнителни идеи за приложение на 

компетентностен подход към преподаването и ученето в класната стая.  

 

Макар и описания дотук подход да предлага добри практики и идеи за развитие на различни 

ключови компетентности, той остава твърде хаотичен и неструктуриран, и все още не може 

да служи изцяло ефективно за целенасоченото и пълноценното развитие на ключовите 

компетентности. Още повече, отново се наблюдава склонността към обвързване на точно 

определени ключови компетентности с учебния предмет Математика и пренебрегването на 

други. Както вече беше споменато и в анализа на учебната програма по Български език за 

V клас, смисъла и целта на Европейската референтна рамка за ключови компетентности и 

на ЗПУО по отношение влючването на ключовите компетентности в общообразователната 

подготовка е именно свободата и възможността всичките девет компетентности да могат да 
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бъдат развивани във всеки един предмет, като изборът за това върху кои точно 

компетентности да се фокусира учебния процес принадлежи на учителя.  

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

Анализът върху учебната програма по Математика за V клас показва, че ключовите 

компетентности намират място в учебната програма с примерни практически дейности и 

междупредметни връзки за развитието им, както и в малка степен  в очакваните резултати 

от обучението. Централния фокус обаче пада все още върху добиването на теоретични 

знания, за което свидетелстват силно-ориентираните към знания очакваните резултатите от 

обучението, липсата на очаквани резултати от обучението за развитие на отношения, както 

и препоръчителното разпределение на часовете, с най-много часове за нови знания, и 

методите и формите за оценяване, от които най-определящи са все още контролните и 

класните изпитвания. Това, както и липсата на структуриран, целенасочен и изчерпателен 

модел/система за интегриране на всичките девет ключови компетентности, заедно с 

очаквани резултати за тяхното развитие в V клас, както и съответстващи примерни 

практически дейности, показва, че за учебната програма все още има области за подобрение 

по отношение на пълноценното интегриране ключовите компетентности. 

 

История и цивилизации, V клас 

 

Докато заявката за развитие на ключови компетентности присъства още във въведението на 

разгледаните предходни две учебни програми по Български език и по Математика, учебната 

програма по История и цивилизации за V клас е представена по-скоро с фокуса си върху 

съдържанието на подготовката по предмета. Въпреки това, все пак се поставя известен 

акцент върху някои конкретни умения като: “умения за овладяване и прилагане на 

специфични техники на историческото познание” например, които обаче са обвързани по-

скоро със специфичните знания, умения и отношения по учебния предмет. 

 

Развитието на компетентности в областта на историческата наука е важен елемент, който 

участва при формирането на социални и граждански компетентности. Ето защо в настоящия 
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анализ на учебната програма по История и цивилизация за V клас ще обърнем специално 

внимание на същността на социалната и гражданска компетентност според Европейската 

референтна рамка за ключови компетентности и на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР), и представените в учебната програма знания, умения и 

отношения по разглеждания предмет.  

 

Европейската референтна рамка за ключови компетентности дава следната дефиниция за 

социална и гражданска компетентност: 

 

“Социалната и гражданска компетентност включват: личностни, междуличностни и 

интеркултурни компетентности и покриват всички модели на поведение, които позволяват 

на индивида да участва по ефективен и конструктивен начин в обществения и 

професионалния живот...Гражданската компетентност помага на личността да участва 

пълноценно в гражданския живот, като използва знанието за обществени и политически 

концепции и структури, и се ангажира с активно демократично участие.”  

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие предлага по-всеобхватна 

дефиниция за социална и гражданска компетентност: 

 

Социалната компетентност представлява способността на индивида да се учи, да живее и 

да работи с останалите около себе си. Тя може да бъде описана още като социални умения 

или “меки” умения. Тя включва: 

 

❏ Способността да взаимодействаш добре с другите, което изисква умения като 

емоционална интелигентност, емпатия и контрол върху емоциите.  

❏ Способността да сътрудничиш/работиш в екип - изисква умения да представяш 

идеите си, да изслушваш останалите, да създаваш устойчиви 

партньорства/взаимоотношения/, да преговаряш, да взимаш решения и други.  

❏ Способността да управляваш и разрешаваш конфликти включва умения да 

анализираш различните интереси, причините за конфликта и да го разгледаш от 

всички гледни точки, да идентифицираш области на съгласие и несъгласие и други.  
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Въпреки че, ОИСР не предлагат единствена и точна дефиниция на гражданска 

компетентност, те идентифицират основни способности, които личността следва да развие, 

за да участва автономно в обществения живот. Сред тях са: 

 

❏ Разбиране на обществените норми, култура и закони 

❏ Умението да избираш посока на действие в зависимост от неговите последици 

❏ Способността да планираш и изпълняваш лични цели и проекти 

❏ Способността да отстояваш права, интереси и потребности за себе си и за другите. 

 

Така, според Европейската референтна рамка за ключови компетентности и Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие, социалната и гражданска компетентност са 

изключително практически насочени и поставят силен фокус върху уменията за 

приложение на знанията и отношенията в реална работна и обществена среда. Нека видим 

в каква степен този дух е развит и в учебната програма по История и цивилизация за V клас. 

 

Очакваните резултати за придобиване на компетентности са ориентирани отново 

единствено към развитие на знания и умения, без да включват формиране на отношения. 

Въпреки това част от представените изисквания за знания и умения, които учениците следва 

да развитият по История и цивилизации водят до развитие на компетентности, които могат 

да бъдат прилагани и в друг контекст и са практически ориентирани. Примери за такива са:  

 

“Описва стопански и духовни промени по зададени показатели”  

“Използва хронологични и пространствени ориентири при описание на исторически 

събития”  

“Разграничава причини и последици”  

“Дава примери за взаимни влияния между различни култури” 

“Установява взаимовръзка между природните условия и обществения живот”  

“Извлича информация от писмени документи, карти, изображения” 

“Изработва кратък план, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос по зададени 

опори.” 
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За сметка на това учебното съдържание е значително по-ориентирано към развитието почти 

изцяло на знания, докато уменията са много по-слабо представени, а отношения изцяло 

липсват. За всяка изучавана тема са изброени теоретични знания, които следва да развие 

ученикът. Например: 

 

“Познава главни божества в Древен Египет и Месопотамия (Озирис, Изида, Амон-Ра, 

Анубис, Мардук, Ищар)”, “Разграничава религиозните вярвания (представи за живота след 

смъртта) на първите цивилизации”, “Разбира ролята на религията и жреците”, “Описва 

ранната история и религия на евреите ( юдаизъм).”  

 

“Обяснява ролята на древногръцкия театър като място за общуване между хората”, 

“Разбира значението на олимпийските игри в живота на елините”, “Дава примери за 

спортове, включени и в съвременните олимпиади”, “Разбира ролята на образованието за 

развитието на елинския свят”, “Познава паметници на елинската и елинистическата култури 

като част от световното културно наследство”, “Търси информация чрез ИКТ по зададени 

показатели за представители и постижения на елините в различни културни и научни 

области.” 

 

Прави впечатление, че в голяма степен се използват “активни” глаголи (по смисъла на 

Таксономията на Блум). Те обаче реферират към най-ниските нива на познание по 

Таксономията на Блум - възприемане и разбиране (изброяват, определят, посочват, 

сравняват, групират, обясняват, описват). В същото време именно учебен предмет като 

Истории и цивилизации предполага развитие на знание на по-високи нива, където 

учениците могат да анализират исторически избори, причини, последици, събития, да 

откриват грешки, да формулират изводи, да оценяват обществени и житейски избори, да 

прогнозират бъдещо развитие на база историческо познание и много други. Тъкмо този тип 

знания и умения са определящи за развитието на социални, граждански и други 

компетентности и могат да бъдат прилагани в различни сфери и условия.  
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Така, преобладаващият фокус върху придобиването на теоретични знания, липсата на 

очаквани резултатите за формиране  на отношения, както и поставянето на очаквания за 

развитие почти само на базисни познания и умения е показателно за това, че очакваните 

резултати по учебния предмет са все още приоритетно фокусирани върху формирането на 

теоретични знания, а не върху развитието на практически-ориентирани компетентности.  

 

Този извод се подсилва и от препоръчителното разпределение на задължителните учебни 

часове за годината, където 60% от часовете са предназначени за добиването на нови знания. 

Почти два пъти по-малко от учебното време по предмета се определя за упражнение и 

практически дейности, където именно съществуват най-добри условия за развиване на 

компетентности. Това е показателно, че основната цел на обучението по История и 

цивилизации е по-скоро придобиването на нови знания, а не формирането на значими за 

живота компетентности.  

 

Сред специфичните методи и форми на оценяване на учениците традиционно и тук 

продължава да доминира оценяването чрез текущи изпитвания, като освен устни  и писмени 

изпитвания са предвидени и практически изпитвания, без да се обясни какво точно 

представляват те. Отново както и при предходните учебни програми и тук също е заложена 

възможността за оценяване чрез алтернативни форми и методи, което представлява 25% от 

оценките.  

 

Както и в предходните учебни програми, и в тази по История и цивилизации за V клас не 

са посочени конкретни очаквани резултати за развитието на деветте ключови 

компетентности. Особено впечатление прави начинът, по който са представени дейностите 

за придобиване на ключови компетентности, както и междупредметни връзки. Дейностите 

са разделени на такива, които могат да бъдат реализирани в класната стая и активности, 

които могат да бъдат практикувани извън училище. 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

 
 

Те са представени като дейности, а не като цели за разлика от дефинираните по-долу 

междупредметни връзки, което в по-голяма степен помага на учителя да планира тяхното 

практическо прилагане в час. Прави силно впечатление, че някои от дейностите за 

реализиране в класната стая се припокриват, макар и в различна степен с някои 

междупредметни връзки за придобиване на ключови компетентности. Например дейност 

“представяне на информация чрез използване на компютърна програма PowerPoint” 

представлява една и съща активност с “Изготвя мултимедийни презентации по зададена 

тема” от дефинираните в другата таблица междупредметни връзки. Същевременно, не става 

ясно представените дейности кои точно ключови компетентности развиват. 

 

Въпреки всичко това, следва да се отбележи, че тези примерни дейности, ако бъдат по-добре 

структурирани и обвързани със съответните ключови компетентности, действителност биха 

могли да бъдат от полза за учителя при планиране на учебния процес и да създават условия 

за развитие на ключови компетентности.  

 

Таблицата, в която са дефинирани междупредметните връзки се отличава със значително 

по-детайлно описание. Тук са представени осем от деветте ключови компетентности, 

заложени в ЗПУО, което демонстрира значително по-добро разбиране на целите и смисъла 

на ЗПУО и на Европейската референтна рамка за ключови компетентности, че развитието 

на деветте компетентности не зависи от спецификата на учебния предмет. Изключение 

правят уменията за общуване на чужди езици, които не са представени сред ключовите 

компетентности за развитие по предмета. Именно те в особено голяма степен могат да бъдат 

развивани чрез обучението по История и цивилизации (чрез дейности като: търсене на 
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взаимовръзки между развитието на езиците и историческите развитие на народите, 

анализиране и оценяване на политическите и културни отношения между държавите и 

други).  

   

По-голямата част от представените дейности и междупредметни връзки за развитие на 

ключовите компетентности са дефинирани като очаквани резултати, докато други като 

дейности. Този подход създава известна неяснота - това очаквани резултатите ли са от 

развитието на ключовите компетентности чрез междупредметни връзки или примерни 

дейности, които могат да бъдат развивани в час? Например “Развива техниките на четене и 

писмената култура на учениците, а чрез използваните понятия обогатява и езиковата им 

култура.”, “Развива основни умения на езикова грамотност”, “Усвоява знания за 

художественото наследство по българските земи”  са дефинирани по-скоро като очаквани 

резултати от обучението, докато “Изготвя мултимедийни презентации по зададена тема” 

звучи както като очакван резултат, така и  като дейност.  

 

Определянето на очаквани резултати от формирането на ключови компетентности би била 

стъпка в правилната посока, но тя следва да бъде целенасочено представена като такава, а 

не да “изпълнява” функцията на примерни дейности за развитие тези компетентности. В 

същото време, примерните дейности за развитие на ключови компетентности са 

изключително важен инструмент, който следва да помогне на учителя в планирането и 

реализирането на учебен процес. За да бъдат формулираните дейностите и 

междупредметните връзки действителност в помощ на учителя, те следва да бъдат 

разработени и представени по начин, който да подпомогне и подкрепи учителя с идеи и 

добри практики, които могат да бъдат приложени в класната стая.  

 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

В заключение, целите на програмата са приоритетно ориентирани към формирането на 

теоретични знания и специфични компетентности по учебния предмет, без да включват 

като цел развитието на ключовите компетентности, заложени в ЗПУО. Въпреки че 

очакваните резултати включват развитието на някои важни практически-ориентирани 
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умения, които могат да бъдат прилагани и в други сфери от живота и науката, очакванията 

са преобладаващо фокусирани по-скоро около добиването на знания, като дори изцяло 

изключват формирането на отношения. Начинът, по който са дефинирани дейности и 

междупредметни връзки за придобиване на ключови компетентности създава неяснота и не 

може да служи ефективно като практически-ориентиран инструмент, който да помогне на 

учителя при развитието на деветте компетентности у учениците.  

 

Това, както и препоръчителното разпределение на 60% от учебните часове за нови знания 

и доминиращата предимството на традиционния метод на оценяване с текущи изпитвания, 

е показателно, че учебната програма по История и цивилизации за V клас предполага по-

скоро добиването на знания по предмета, а не едновременното развитие на знания, умения 

и отношения, както и формирането на ключовите компетентности, регламентирани в ЗПУО 

като част от общообразователната подготовка.  

 

Английски език, V клас 

 

Учебната програма по Английски език за 5 клас се различава от предходните разгледани 

учебни програми с това, че е разработена в съответствие с Общата европейската референтна 

езикова рамка. Така заложените очаквани резултати от обучението на учениците са изцяло 

обвързани с четирите области на речево познание, заложени в основата на Общата 

европейска езикова рамка - слушане, четене, говорене и писане.  

 

Още в самото ѝ представяне се посочва, че програмата е насочена към “овладяване на 

основни знания, умения и отношения, свързани с общуването и с изграждането на 

комуникативни компетентности на ученика.” Както беше разгледано и в учебната програма 

по Български език, така и тук, именно тези знания, умения и отношения стоят в основата на 

ключовата компетентност умения за общуване на чужди езици, заложена в Закона за 

предучилищно и училищно образование и на функционалната грамотност в по-широк план.  

 

Имайки предвид директното приложение на Общата европейска референтна езикова рамка 

в учебната програма, очакваните резултати са силно практически ориентирани към 
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развитие на езикови и комуникативни компетентности. Пример за такива са: “Ученикът 

може да попълва формуляри с лични данни;  да формулира кратки съобщения;”, “да разбира 

указания за изпълнение на учебни дейности.” Прави впечатление обаче, че макар 

очакваните резултати от обучението по Английски език да обхващат детайлно всички 

четири речеви умения, те дефинират отново само знания и умения, без да поставят очакване 

за развитие на отношения като например “Ученикът проявява толерантност в общуването”, 

“Ученикът проявява уважително и подкрепящо отношение към хора, които демонстрират 

по-ниско ниво на използване на езика”. Това очевидно е и слабост на самата Обща 

европейска референтна езикова рамка.  

 

Макар и учебното съдържание почти изцяло да припокрива очакваните резултати от 

обучението на учениците в същите четири речеви умения, една част от компетентностите, 

заложени като очаквани резултати от обучението, не са включени като част от учебното 

съдържание. Такива например са: “да използва подходящи лексикални и граматични 

конструкции и изучени фрази на речевия етикет;  да прилага компенсаторни стратегии” 

(Говорене), “да се ориентира и открива полезна информация в обяви, реклами и учебни 

разписания;” (Четене). Остава неясно защо те остават извън учебното съдържание.  

 

Допълнителен елемент към учебното съдържание е и изискването: “В определени уроци да 

има елементи и/или рубрика за англоезичната култура, както и интегрирани въпроси и теми 

от областта на гражданското образование и устойчивото развитие. Да има активно 

приложение на ИКТ в урочната дейност.” Този допълнителен текст към учебното 

съдържание поставя очакването в рамките на обучението по Английски език  да се развиват 

освен специфични за учебния предмет знания, умения, отношения и други компетентности, 

свързани със ежедневното поведение на личността в  сфери от обществения живот, каквито 

са ключовите компетентности според ЗПУО. Това повдига въпроса обаче дали това е най-

подходящият начин, по който следва да се приложи в учебната програма това очакване за 

обвързване на компетентностите по учебния предмет и ключовите компетентности по 

смисъла на Европейската референтна рамка за ключови компетентности и ЗПУО.  
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Високият препоръчителен дял на задължителните учебни часове, разпределени за 

упражнения, преговор и практически дейности (45%), е също показателен за силния фокус 

върху развитието на компетентности, приложими в ежедневието. За сравнение, този дял за 

учебния предмет Български език е едва 20%, въпреки че и езиковото обучение на български 

език е силно обвързано с практическото приложение на компетентностите в реална среда.  

 

По отношение на текущите оценки за учебен срок, остава неясно защо и с каква цел техният 

брой е увеличен почти двойно в сравнение с предишния формат на учебната програма по 

Английски език за V клас. Увеличението касае най-вече оценяването чрез устни 

изпитвания, участие в клас, писмени задачи в клас и домашни работи. Включването на 

методи на оценяване, различни от традиционните като: участие в клас, домашни работи и 

работа по проекти е стъпка в положителна посока. Увеличението на минималния брой на 

текущите оценки за учебен срок обаче не е аргументирано с определена цел и крие опасност 

учителите да фокусират твърде голяма част от времето и усилията си в оценяване и в 

административни дейности, отколкото в развитие на компетентности у учениците.  

 

 
 

Дейностите за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметните 

връзки  са предхождани от кратък обяснителен текст, който дава допълнителна представа 

за същността, целите и подходите на учебната програма и на обучението по Английски език 

в V клас. 

 

Отбелязва се, че Програмата „дава възможност на учителя да прилага различни подходи, 

методи и стратегии  на обучение, съобразени с входното равнище на учениците и тяхната 

мотивация за учене и стимулиращи индивидуалното им развитие.“ 
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Същевременно, за първи път също тук се посочва, че чрез обучението по Английски език 

ученикът развива както своите езикови и социокултурни компетентности, така и ключовите 

компетентности. Отново за първи път се споменава и очакването ученикът да формира 

положително отношение към изучавания език и култура. 

 

Представянето на тези задачи и цели на обучението по Английски език за V клас е 

съществен елемент от учебната програма, който може да помогне на учителя да добие 

основна представа за същността, задачите и духа на обучението по предмета и да планира 

учебния процес в съответствие с посочените цели на програмата. Мястото на това 

представяне обаче следва да бъде във въведението на учебната програма - „Кратко 

представяне на учебната програма“, а не в „Дейности за придобиване на ключовите 

компетентност, както и междупредметни връзки“, част предназначена за примерни 

активности и добри практики за практическото приложение на компетентностния модел в 

класната стая. 

  

Не е ясно също защо „Подходите и методите при обучението на Английски език“ също са 

включени като част от Дейностите за придобиване на ключови компетентност, както и 

междупредметни връзки. Описанието на подходите и методите доразвива вече по по-

конкретен начин смисъла, задачите и целите на обучението по предмета. Те са пряко 

свързани с развитието на компетентности, прилагането на практически и личностно-

ориентиран подход и демонстрират воля обучението по изучавания език да бъде 

максимално свързани с формирането на знания, умения и отношения с директно 

приложение в ежедневието, което именно е стои в основата на уменията за общуване на 

чужди езици и други ключови компетентности като социална и гражданска 

компетентности, инициативност и предприемачество, креативност, критично мислене и 

други. 

 

От разгледаните досега четири учебни програми за V клас, тази по Английски език е 

единствената, която включва дейности и междупредметни връзки за развитие на всичките 

девет ключови компетентности, заложени в чл. 77 на ЗПУО. Въпреки това тук отново, както 
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и в предходните учебни програми, не са заложени очаквани резултати от развитието на 

ключови компетентности. Наред с това, по-голямата част от дейностите и 

междупредметните връзки са дефинира като цели, а не като примерни активности и добри 

практики, които могат да бъдат приложени в класната стая. Пример за такива са: 

  

„Умения за общуване на чужди езици: интегрирано изграждане на четирите езикови 

умения: слушане, говорене, четене и писане, чрез разбиране и съставяне на устни и писмени 

послания, разбиране и изразяване на мисли, факти, мнения, чувства и отношения както в 

устна, така и в писмена форма в предвидими и познати ситуации, използване на помощни 

материали и техника.“ 

  

„Компетентности в областта на българския език: обогатяване на лексиката и осмисляне 

на отделни граматически категории, развиване на усет за правилен избор на езикови форми, 

подходящи за конкретен контекст, връзка с учебен предмет български език и литература.“ 

  

Други са представени като дейности, но в действително повече се доближават до очаквани 

резултати, като например: 

  

“Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки на технологиите: дейности за запознаване с основни математически действия и с 

основни принципи и методи на природните науки и технологиите, както и отражението им 

върху природната среда, връзка с изучавания материал по учебните предмети математика, 

човекът и природата, география и икономика.“ 

  

„Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и 

спорт: дейности, формиращи навици за природосъобразен и здравословен начин на живот, 

положително отношение към световното и националното културно наследство, връзка с 

учебните предмети физическо възпитание и спорт, човекът и природата и история и 

цивилизации.“ 

  

Други съдържат както примерни дейности, така и очаквани резултати. Пример за такива са: 
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„Социални и граждански компетентности: участие в екипни проекти и индивидуални 

дейности (дейности), възпитаване в норми на поведение и изграждане на ценностна 

система и гражданско самосъзнание; осмисляне на националната културна идентичност 

чрез опознаване на културите на другите народи (очаквани резултати), връзка с учебен 

предмет история и цивилизации.“ 

  

„Инициативност и предприемачество: работа в екип и изпълнение на индивидуални 

задачи (дейности, които се припокриват с тези от Социална и гражданска компетентност), 

приучаване към спазване на срокове, развиване на новаторско мислене и възприемане на 

нови идеи (очаквани резултати), връзка с учебен предмет технологии и 

предприемачество.“ 

  

Ключовата компетентност Умения за учене включва повече примерни дейности, които 

могат да бъдат приложени в клас и които биха могли да бъдат от полза на учителя за 

развитието на компетентността. Не става ясно обаче кои точно умения за учене се развиват 

чрез отделните дейности, което може да затрудни учителя да развива целенасочени онези 

умения за учене, които той идентифицира като особено важни за учениците си. 

 

❏     ролеви игри и симулации; 

❏     самостоятелни задачи, отговарящи на индивидуалните интереси на 

учениците; 

❏     работа по проекти; 

❏     дидактически игри; 

❏     извънкласни дейности (изложби, изнесени сред природата уроци, свързани 

със заобикалящата среда, участие в училищни и извънучилищни проекти, 

представления, тържества, срещи с носители на езика и др.); 

❏     използване на съвременни и класически средства за обучение: аудио и 

мултимедийни материали, печатни материали (разкази, комикси, откъси от книги, 
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проспекти, брошури и др.), електронно обучение (образователен софтуер, онлайн 

ресурси); 

 

Неясното и двусмислено формулиране на дейностите и междупредметните връзки 

демонстрира липсата на единен, целенасочен и ясен подход при разработването на тази част 

от учебната програма, която следва да помогне на учителя да приложи ключовите 

компетентности в процеса на преподаване в час. От съществено значение е този инструмент 

(таблицата за примерни дейности и междупредметни връзки за формиране на ключови 

компетентности) да бъде по-ефективно разработен, така че да служи на учителя като 

практически ориентир/модел за конкретни успешни практики за развитие на ключови 

компетентности у учениците. В същото време липсват и изведени цели и очаквани 

резултати за формирането на ключовите компетентности, на база на които да бъдат 

предложени конкретните примерни дейности и междупредметни връзки. Тази липса на 

очаквани резултати по отношение формирането на ключови компетентности поставя 

бариера за учителя пред по-доброто планиране и преподаване в класната стая.  

  

ОБОБЩЕНИЕ 

  

Учебната програма по Английски език за V клас се базира на Общата европейска 

референтна езикова рамка. Така, обучението по Английски език е силно ориентирано към 

развитието на езикови, социокултурни и комуникативни компетентности. Очакваните 

резултати и учебното съдържание обаче са фокусирани изцяло върху развитието на знания 

и умения, като не включват изисквания за формиране на отношения. В учебната програма 

са заложени също и очаквания за придобиване на всичките девет ключови компетентности 

от ЗПУО. Това, както и допълнително представените цели и задачи на обучението по 

Английски език демонстрират воля учениците да развиват тези компетентности. Липсата 

на единен и целенасочен подход при разработване на очаквани резултати за формирането 

на ключовите компетентности у учениците, както и на приложение/инструмент за 

примерни дейности и успешни преподавателски практики, има потенциала да 

възпрепятства учителя ефективно да планира и интегрира ключовите компетентности в 

учебния процес в класната стая. 
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Български език, VIII клас 

 

Още в първия абзац от представянето си програмата въвежда понятието: “Комуникативни 

компетентности”: 

“Обучението по български език в VIII клас разширява и допълва знанията, уменията и 

отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с 

изграждането на комуникативните компетентности на учениците.” 

 

След това са въведени и понятията: 

 

❏ социокултурните компетентности “...чрез които се цели запознаване с особеностите 

на разговорния и на художествения функционален стил, както и овладяване на 

умения за извличане и за използване на информация от разговорни и от 

художествени текстове за решаване на комуникативна задача. Предвидено е и 

овладяването на речевия етикет в електронното общуване.” 

❏ езикови компетентности насочени най-вече към придобиването на лексикални 

знания, разпознаването на различни езикови средства, знания на “морфологично и 

синтактично” равнище. 

 

Именно развитието на тези 3 вида компетентности обвързани с определени “знания, умения 

и отношения” за съответното ниво са “очаквани резултати от обучението в края на класа”. 

 

Макар да няма обвързаност между така представените компетентности и Европейската 

референтна рамка за ключови компетентности, поне що се отнася до използвания понятиен 

апарат, то могат да се наблюдават не малко прилики и общи цели, що се отнася до уменията 

свързани с компетентностите. Например: 

 

“Способност да търсим и да обработваме информация в писмена форма, данни и концепции, 

за да ги използваме с научна цел и да я систематизираме.” От Европейската референтна 

рамка за ключови компетентности може да бъде открита частично заложена и тук като: 
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“Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници 

за решаване на комуникативни задачи.”. Подобни примери могат да бъдат открити на още 

няколко места в програмата. 

 

Самото учебно съдържание е разделено в две части: 

 

❏ 9 теми, за които са отделени 54 учебни часа и са по-скоро насочени към развитието 

на компетентности свързани със самия предмет, като разлики между разговорен и 

художествен стил, лексикални особености на думата в текста, фразеологични 

словосъчетания и пр. 

❏ часове за развиване на комуникативни компетентности (общо 18 часа по време на 

учебната година). Тук са заложени теми свързани с различни комуникативни 

ситуации като електронно писмо, публично изказване, есе по морален проблем. 

Именно тук като очаквани резултати са заложени цели, които най-силно се доближат 

до същността на ключовите компетентности като: “Формулира теза и се придържа 

към нея”,  “Подбира и структурира аргументи от различни източници на 

информация.”,  “Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.”, “Подбира 

аргументи и контрааргументи при изведена теза и при изведена антитеза.” 

 

Препоръчителното разпределение на часовете е силно насочено към използването на и 

затвърждаването на придобитите знания, като над 50% от часовете е препоръчително да се 

използват за упражнения, преговор и обобщение на наученото. За съжаление въпреки 

многото време предвидено за практическа работа в методите и формите на оценяване са 

предвидени единствено стандартните (класно, контролно, устно и писмено изпитване) и не 

наблюдаваме някои от формите на формиращото оценяване като портфолио, работа по 

проект и пр. Разбира се това не значи, че те са изключени, просто отбелязваме, че не са 

изрично включени и не се върви към налагането им в образованието поне що се отнася 

до учебни програми. 
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В програмата се прави връзка и е предвидено развитието на 4 вида ключови 

компетентности, като е важно да се отбележи, че не е направена връзка между текущата 

програма и уменията за общуване на собствен език. Това са: 

 

❏ Умения за общуване на чужди езици 

❏ Дигитални компетентности 

❏ Умения за учене 

❏ Социални и граждански компетентности 

 

Предложените дейности могат да бъдат съотнесени към Европейската референтна рамка за 

ключови компетентности, но без тези връзки да стават напълно ясни, т.е. кои умения и 

нагласи на учениците точно биват развивани  чрез предложените дейности. Също голяма 

част от дейностите звучат по-скоро като цели, отколкото като примерни дейности. 

 

Пример за това е дейност (дигитални компетентности) “Използване на книги от електронни 

библиотеки и на други електронно базирани информационни източници (речници, 

енциклопедии, бази данни) за изпълнение на конкретна комуникативна задача.” 

Формулирана е като възможна дейност и е нещо което учителите вече прилагат: “използване 

на chitanka.info и мобилни телефони за запознаване с определен текст, който не е част от 

учебната програма, търсене на ключови думи в гугъл или определения в Уикипедия.” 

 

Друг подобен пример предлага дейност (социални и граждански компетентности): 

“Общуване в различни среди чрез демонстриране на толерантност и чрез изграждане на 

взаимно доверие. Общуване чрез изразяване и разбиране на различни гледни точки.” 

Съответната примерна дейност звучи по-скоро като очаквана цел и не дава достатъчно 

яснота какво се очаква от учителите: да осъществят, ролева игра в която да пресъздаде 

“различна среда”, да дискутират по темата или да насочат усилията си към постигането на 

този резултат вследствие на практическите дейности и придобитите умения по време на 

учебната година. Важно е също да се отбележи, че по отношение развитието на ключови 

компетентности в рамките на учебната програма не са изведени междупредметни връзки.  
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ОБОБЩЕНИЕ 

 

Учебната програма по Български език се доближава до истинското използване на 

компетентностния подход, поне доколкото очакваните резултати от нея могат да бъдат 

обвързани с развитието на ключови компетентности. Предвидени са 18 учебни часа именно 

за развитието на комуникационни компетентности и над 50% от часовете са отделени за 

практически дейности. На практика обаче продължава да липсва изясняване на понятия 

като социалнокултурни компетентности, техния обхват и свързаните умения. Също така що 

се касае до оценяване на знания и умения, по-скоро са посочени подходи за оценяване на 

знанията, отколкото такива които биха могли да включат и уменията: проекти, презентации, 

портфолио, междупредметни дейности и пр. 

 

Литература, VIII клас 

 

Подобно на програмата по български език, тази по литература си поставя за цел 

разширяване и допълване на придобитите знания и умения в прогимназиален етап, в 

контекста на “различни културни епохи и с тълкуване на литературен текст съобразно 

жанровите и културноисторическите му характеристики,”. Като очаквани резултати в края 

на класа се посочват 3 основни групи (“области”) компетентентности, както и свързаните с 

тях знания, умения и отношения. Това са: 

 

❏ социокултурни компетентности свързани с овладяването на знания за светогледните 

идеи на Античността, Средновековието и Ренесанса51 като културни епохи, както и 

със съотнасянето на интерпретирани в текстове от тези епохи ценности и норми, 

проблеми и конфликти с личния опит на ученика, а също и с познаването на 

отношенията автор–текст–читател и с умението за оценяване на специфични начини 

на въздействие в изучените творби.  

                                                 
51 Етапът е насочен именно към литературата от посочените периоди, но на практика това не е пряко 
свързано или по-скоро не би следвало да влияе на прилагането на компетентностен подход. 
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❏ литературни компетентности свързани с уменията за тълкуване на различни като 

културен произход, принадлежност към литературно направление и жанр текстове. 

Литературните компетентности може да се изграждат на базата на посочените в 

програмата творби и на други тематично близки текстове по избор на учителя.  

❏ комуникативни компетентности свързани с уменията за създаване и възприемане на 

реч (есе) както откъм смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна, а също и с 

уменията за езиково посредничество и с интерактивните умения на ученика за 

културно изразяване и творчество, с развиване на неговите изследователските 

умения и творческо въображение. 

Както виждаме от заложените социокултурни и литературни компетентности, така и от 

учебното съдържание, ключовите компетентности не са пряк обект на учебния предмет, 

въпреки че можем да открием сходни умения като очаквани резултати: „Подбира, 

извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за 

да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача, свързана с аргументиране на 

позиция по отличителна за епохата на Античността светогледна идея.“ 

Както в програмата по български език, така и тук са предвидени 18 часа за развитие на 

комуникативните компетентности. Интересното тук е, че като единствена тема е посочена 

„Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст“, а свързани 

компетентности са „създава есе“ или „спазва книжовни езикови правила“. Що се касае до 

препоръчителното разпределение на часовете, прави положително впечатление, че малко 

повече от 1/3 са предвидени за упражнения.  

Друг интересен факт е, че часовете за нови знания са 44% или малко над 30 учебни часа, за 

които трябва да „се вземат“ 3 литературни епохи и 11 литературни произведения, някои от 

които изключително мащабни като Илиада, Библията и Дон Кихот.   

Що се отнася до „специфичните методи и форми на оценяване“, то те са по-скоро 

стандартни и не се споменават методи, които биха били особено приложими в часовете по 

БЕЛ, както ученическо портфолио на писмените работи например. 
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Във финалната и най-интересна за нас част: „Дейности за придобиване на ключовите 

компетентности, както и междупредметни връзки“ са посочени 6 групи ключови 

компетентности, като този път (за разлика от програмата по български език) са включени и 

„Компетентности в областта на българския език“. Както при тях, така и при останалите 

компетентности обаче липсват както междупредметни връзки, така и практически насоки 

за дейности за придобиването им. Дадените допълнения само частично могат да бъдат 

съотнесени към рамката на ключовите компетентности, като дори на моменти могат да 

бъдат объркващи за учителите относно това какво включва дадена компетентност. Не е 

направен опит да се разграничат знания от умения и отношения, както е и трудно да се 

определи на кой аспект на дадена компетентност трябва да се наблегне при развиването й, 

с оглед на етап и вече натрупаните предишни знания от учениците. 

ОБОБЩЕНИЕ 

Програмата по литература и вложеното предметно знание могат да се разгледат като много 

важни и насочени към развиването на компетентности и умения в учениците, но също така 

прави впечатление липсата на връзка между отделните компоненти, което е предпоставка 

за затруднения и на ученици, и на учители. От една страна не са ясно изведени най-важните 

умения и отношения, които учениците трябва да придобият, както и не са обвързани с 

референтната рамка на ключовите компетентности. От друга страна компетентностите, 

които са включени изглеждат отделени от другите или изцяло обвързани с изучавания 

материал. Да вземем например комуникационните компетентности, които изцяло се 

изразяват в писането на есе по морален проблем. Първо това е много тясно проявление на 

комуникацията, второ макар и овладяването на тази компетентност (есе) да е свързана 

наистина с боравенето с много умения като креативност, критическо мислене, висока 

четивна грамотност и пр., то от програмата не става ясно как се достига до тези умения и 

дори не се посочва те да са необходими, при положение, че такъв тип есе е нов инструмент 

за учениците в VIII клас. 

Математика, VIII 
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Още с отварянето на учебните програми по математика52, читателят (учителят) разбира че 

държи един малко по-различен документ.  Самата програма е оформена визуално по друг 

начин, като в някои от главите са пропуснати таблиците, с които сме свикнали от другите 

програми, използван е доста по-лаконичен език, като често са изпускани глаголите, 

включително и активните глаголи (напр.  тема „Вектор“). Лаконичността се запазва и при 

представянето на самата програма, което гласи: „Обучението по математика в VІІІ клас е 

насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с постигане на 

изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет математика и с изграждане 

на ключови компетентности на ученика.“ 

Макар тук да е използвана думата ключова компетентност, то в цялата програма напълно 

отсъства и намек за практическо приложение на математика.  Очакваните резултати в края 

на класа и Учебното съдържание са едно дълго изреждане на математически термини и 

възможните математически операции с тях. Едно от малкото (не повече от 3 на брой) 

изключения е: „Оценява формално и интерпретира съдържателно резултати, получени от 

решението на математическия модел.“ , като в повечето случаи компетентностите звучат 

така: „Умее да прилага основни правила за събиране и умножение в комбинаториката.“, без 

да са направени препратки към използването на пермутации, вариации и комбинации в 

реалния живот (напр. в хазартни игри, криптография, комуникационни системи, работа с 

големи масиви от данни, подредбата на ДНК и т.н. и т.н.) 

При разпределението на часовете и методите на изпитване виждаме много прилики с 

останалите учебни програми. Като малки разлики могат да бъдат посочени различното 

оформление, което вече споменахме и реално по-малкото време за упражнения – само 30%, 

като това включва: упражнения, обобщение, преговор и практически дейности. 

Тук практическите дейности за придобиване на ключови компетентности са разделени от 

междупредметните връзки, което допринася за по-добрата четимост и разбиране на 

разликите между двете. За съжаление обаче, вместо дейности за развиване на ключови 

компетентности имаме „практически дейности, които могат да се реализират в класната 

                                                 
52 Това важи и за повечето учебни програми и в другите класове, не само VIII. 
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стая“, като  „да построяват (с линийка и пергел или с подходящи софтуерни продукти) 

несложни геометрични конструкции.“ или „да използват калкулатор при решаване на 

практически задачи.“ Не става напълно ясно нито коя е практическата страна на тези задачи, 

нито обвързани ли са те с ключовите компетентности. Разбира се има други дейности: „да 

използват динамичен софтуер за построяване на образи на фигури при еднаквост.“, които 

могат да бъдат обвързани от читателя/учителя с дигиталните компетенции, но пък тук 

изцяло липсват насоки какъв софтуер53 и как може да се използва. Моделирането чрез 

софтуер е значима част от изучаването на математика, особено що се касае до 

практическото и приложение в медицина, компютърни системи, социални науки и пр., но 

няма как да очакваме, че този процес може да бъде автоматично внесен в класната стая. 

Що се касае до междупредметните връзки те са твърде оскъдни и дори отсъстват примери 

за възможни такива, като единствено са изброени:  „С биология, физика, информатика, 

гражданско образование и др.“ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Наред с БЕЛ, математиката е една от най-благодатните дисциплини за развиване на 

ключови компетентности, доколкото е пряко свързана с техническия прогрес на 

човечеството и с останалите изучавани в училище науки. За съжаление в текущата програма 

не виждаме примери за това как важността на математиката може да бъде сведена до 

учениците, като дори напротив изучаването и е представено като поредица от термини, 

формули и задачи, които ако не бъдат обвързани с практиката ще останат неразбрани от 

учениците или поне мотивацията за изучаването им, сериозно ще бъде намалена.  

Учебни програми по география и икономика, история и цивилизация, химия и 

опазване на околната среда, физика и астрономия, биология и здравно образование, 

VIII клас 

                                                 
53 Подобен софтуер например е Geogebra, но като всеки софтуерен продукт използването му в класна стая 
изисква немалка предварителна подготовка. 
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Тези 5 програми, включващи т. нар. „разказвателни предмети“ (колкото и да е грешно това 

понятие особено що се касае придобиване на компетентности) не случайно са разгледани 

заедно, защото включват в себе си доста общи компоненти и принципи. 

В краткото представяне на програмите, както и при други дисциплини се прави връзка с 

изученото до момента, като се прави заявка за целите на етапа. С изключение на програмата 

по география, още тук са посочени елементи на ключовите компетентности като важна част 

от изучаването на предмета. Например в програмата по история откриваме: 

„В процеса на обучение се затвърждават уменията за овладяване и прилагане на 

специфични техники на историческото познание, като акцентът е поставен върху уменията 

за учене, за развиване на критично мислене и самостоятелното обработване на информация, 

за изразяване на собствена позиция.“ 

В програмите по биология, физика и химия, от своя страна, съществува почти идентичния 

текст, различаващ се най-вече по името на учебния предмет:  „За успешното изпълнение на 

програмата е необходимо да се прилагат и съчетават традиционни и съвременни форми, 

методи и подходи при организиране на учебния процес, с активно включване на елементи 

на изследователския и на проблемния подход и използване на възможностите на 

информационно-комуникационните технологии. За разкриване на експерименталната 

същност на химията/физиката/биологията е необходимо да се използват всички 

възможности за демонстрационен, лабораторен и домашен експеримент.“ 

За съжаление що се касае до „Очаквани резултати в края на класа“ единствено в програмата 

по история наблюдаваме примери за „знания, умения и отношения“, чиято полезност да 

излиза извън единствено предметното знание: „Прилага хронологични и пространствени 

ориентири при обяснение на териториални и обществени промени.“; „Открива причини и 

последици.“ „Извлича и интерпретира информация от писмени документи, карти, 

изображения, схеми, диаграми.“ и пр. За съжаление по другите предмети откриваме 

придържане към материала с малки очаквания към това да се обвързва изучавания предмет 

със заобикалящия ни свят и другите свързани науки. 
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Що се касае до частта учебно съдържание виждаме използването на активни глаголи, 

асоциирани с Таксономията на Блум при представянето на всяка компетентност, очакван 

резултат от обучението. Най-често срещаните думи са определя, прилага, открива, 

обяснява, представя, описва, дава примери и т.н. За запознатите с трудовете на Бенджамин 

Блум обаче ще направи впечатление липсата на глаголи като анализира, синтезира, оценява, 

аргументира и пр. свързани с по-сложни мисловни процеси и по-високи изисквания към 

учениците. 

При разпределението на учебните часове и петте програми са доста сходни, като 

предвиждат около 60% часове за нови знания, около 20% за упражнения и останалите са 

съответно за обобщение, преговор и контролни работи.  

В програмите по Биология, Химия и Физика се въвежда и допълнителна графа, с препоръки 

за темите (учебните часове), които са подходящи за провеждане на лабораторни 

упражнения. “Примерни теми за лабораторни работи и практически дейности: 

1. Микроскопско наблюдение на човешки тъкани (временни и трайни микроскопски 

препарати)  

2. Съставяне на здравословно дневно и седмично хранително меню 

3… 

Такъв тип дейности могат успешно да се използват за развитието на една или повече 

компетентности.” 

 

Интересен факт е че що се касае до оценяването по Биология и Химия се въвежда следната 

насока: „Предвид същността на учебния предмет се препоръчва особено внимание да бъде 

отделено на проверката и оценката на експерименталните им [на учениците] умения.“, 

която отсъства в програмата по Физика, въпреки че в последната са предвидени 8 теми 

подходящи за практическа/експериментална работа, срещу само 4 по химия. 

Подобно разминаваме наблюдаваме и между история и география. Що се касае оценяването 

в програмата по география виждаме единствено изискване за процентното разпределение 

на видовете оценки (почти идентично с това по история). В програмата по история обаче е 

включено и следното важно уточнение: „Оценяването на постиженията на учениците 

отразява равнището на достигане на очакваните резултати в учебната програма. То отчита 
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динамиката в различните сфери на познавателната им дейност (усвояване и преработване 

на информация, прилагане на знания и умения, формиране на компетентности, оценъчни 

дейности и др.). Поради спецификата и разнообразния характер на очакваните 

резултати при оценяването могат да се използват различни методи и средства за 

проверка и оценка. Учениците трябва предварително да са информирани за критериите и 

системата за оценяване на постиженията им.“ 

При дейностите за придобиване на ключови компетентности и междупредметните връзки, 

наблюдаваме може би най-голямо различие, както и разнообразие на посланията. В някои 

от програмите този раздел е оформен като таблица в други като свободен текст. В 

програмата по физика, дори се съдържат по-скоро полезни насоки за това как да се 

разглежда генерално преподаването по физика и на целите, които то си поставя: “Основна 

организационна форма е урокът. Различните видове уроци (за нови знания, за решаване на 

задачи, за обобщение, лабораторен урок) и тяхната дидактическа структура са подчинени 

на разбирането, приемането и създаването на условия за изграждане на мотивация за учене 

на физика, активно усвояване на физични знания и изграждане на познавателни и 

практически умения у учениците. Логическата и дидактическата структури на отделните 

видове уроци се изграждат така, че да стимулират активното учене и интерактивното 

взаимодействие при усвояване на физичните знания за природата и значението им за човека 

и обществото. Препоръчително е да се прилагат дидактически похвати, насочени към 

„учене чрез сътрудничество”, проблемно ориентирано учене, самостоятелно учене и 

контекстуално учене.”  

Програмата по история представя един нов, много интересен елемент, като разделя 

практическите дейности на такива, които могат да се осъществят в класната стая (“Участие 

в ролеви и симулативни игри.”) и такива които са предназначени за извън училище 

(“Организиране на учебни екскурзии до паметници от българската национална култура.”) 

Като добра практика в тези програми може да се определи и факта, че тук се прави връзка 

с всичките 9 ключови компетентности от ЗПУО, като са положени повече усилия за това да 

се развият междупредметните връзки, както и да се дадат повече възможности за 

обвързване на ключовите компетентности и изучавания учебен предмет. Тук отново не 
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виждаме конкретни идеи за дейности, но поне на учителя се дават някои насоки, които той 

може да използва и приложи след нужното планиране и адаптиране, напр: 

Химия, VIII клас: “инициативност и предприемчивост – планиране на експериментална и 

проектна дейност, организиране и управление на познавателна дейност; създаване на 

модели и макети; обсъждане на екологични проблеми и формулиране на решения.” 

Физика VIII клас: “умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 

живот и спорт – в обучението по физика и астрономия в VIII клас тази компетентност се 

формира чрез усвояване на знания и умения с практическа значимост, които имат 

отношение към икономическия, индустриалния и към екологичния аспекти на човешката 

дейност. Като познава физичните закономерности и факти, ученикът може да развива 

своите интереси в различни области и да прави осъзнат ценностен избор на 

природосъобразен, здравословен и безопасен начин на живот (правила за безопасност на 

пътя). Като разбира вредното влияние на някои човешки дейности върху околната среда 

(топлинно и газово замърсяване), ученикът може да осмисли последиците от собствената 

си дейност и да съдейства за промяна.” 

В този раздел, програмата по Биология за разлика от останалите програми за VIII включва 

и “Реализирането на очакваните резултати в учебната програма за задължителна подготовка 

по биология и здравно образование в VIII клас предполага следното:  

І. Учителят да владее и прилага:  дейностен подход;  интерактивни методи на обучение;  

вътрешнопредметни и междупредметни връзки;  партньорски отношения с учениците като 

създава положителни нагласи за учене  стратегии за формиране на ценности  

ІІ. На учениците да се осигури възможност да:  наблюдават;  анализират;  моделират;  

извършват опити;  дискутират и участват в дебати;  работят в екип;  изработват и защитават 

проекти, работят с различни източници на информация;“ 

Така в самата програма са посочени ясни очаквания към учителя, свързани с преподаването 

на съответния учебен предмет, за съответния клас, както макар и телеграфно за изброени 

множество алтернативни форми, по които може да протича часа по биология. Остава 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

отворена темата по какъв начин и доколко учителите са подкрепени да придобият тези нови 

умения и да прилагат тези разнообразни подходи. 

ОБОБЩЕНИЕ: 

 

Посочените 5 програми за VIII клас предлагат на места наистина иновативен поглед към 

преподаването на разглежданите предмети. Доста по-силно застъпени са и практическото 

приложение на знанията и възможностите за междупредметни връзки в сравнение с другите 

програми за VIII клас. Въпреки това остава впечатление за липса на унифицираност. Ако 

по биология и химия оценяването трябва да се фокусира върху експерименталния подход, 

защо това не се случва и по физика. Ако в програмата по физика изрично се посочва, че 

трябва да се използва “учене чрез сътрудничество” защо не виждаме този текст и в другите 

програми. За учениците би било изключително полезно, постепенно у тях да се изгради 

схващането, че всички тези предмети изискват работа в екип, наблюдения, експерименти, 

работа с реално заобикалящия ги свят, участие в проекти, непрекъснато извършване на 

междупредметни връзки и пр., като това трябва да бъде видимо и в самите учебни програми. 

 

 

 

 

 

 

9.2. Интервюта на заинтересовани страни 

 

Интервю с представител на Регионално управление по образованието 

 

1.Каква е първата асоциация, която правите, когато чуете „ключови 

компетентности“? 

 

Вие знаете, че за ключовите компетентности се заговори от 2006 година, когато се 

идентифицира европейската референтна рамка, в която се откроиха 8 ключови 
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компетентности. Всъщност какво бихме могли да идентифицираме като ключови 

компетентности? Това са знания, умения и нагласи на учениците, които ще бъдат 

използвани за обучение през целия им съзнателен живот и които ще им помогнат да се 

реализират в социалната сфера и на пазара на труда, респективно. 

 

2. Доколко смятате, че тези ключови компетентности практически се реализират в 

училище в момента? 

 

Ключовите компетентности се реализират по време на общообразователната подготовка. 

Тя е определена в ДОС за общообразователната подготовка, или Наредба №5 от 30 ноември 

2016 година.  

 

3. Смятате ли, че във всички предмети има възможност да се развиват такива умения 

и да има алтернативни подходи към ученето? 

 

В член 6 в Наредба №5 на общообразователната подготовка имаме посочена структура и 

съдържание на общообразователната подготовка, където всъщност са откроени областите 

на компетентности, изискванията към обучението за всеки един от учебните предмети. 

Например за география и икономика присъства в Приложение №9, където са посочени 

изискванията като резултат от учениците, които трябват да покажат като компетентности, 

знания, умения и отношение в края на определен етап. 

 

4. Като влизате в една класна стая, какво виждате по отношение на тези умения? 

Какъв е подходът на учителите към тях? 

 

Има различни дейности, които в училище и извън него, които спомагат за постигането им. 

Дейности извън класната стая дори са заложени в учебната програма. Това са посещения на 

музеи, екскурзии с учебна цел. Дейностите в класната стая могат да са разнопосочни: могат 

да се използват различни ресурси, например учебникът като информационно-

методологичен ресурс и възможността, които той предоставя за постигането на държавните 

образователни стандарти като норма. Също така могат да бъдат използвани електронни 
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ресурси. Знаете колко важно е постигането на дигиталните компетентности, които 

предоставят възможност и за развиване на умения за самостоятелно учене. Комбинирането 

на различните ресурси е много важно във връзка с ключовите компетентности. По 

география мога да ви покажа една таблица с нивата на усвоеност, имаме матрица на 

отношение между степените на географска култура. 

 

6. Това нивата по Блум ли са? 

 

Да, нивата по Блум са. И ако отворим една учебна програма, ще видим, че резултатите, 

които се изискват от учениците, които трябва да покажат в края на съответния клас или 

етап, започват като компетентности или като очаквани резултати от обучението с един от 

термините, които присъстват в тези нива на усвоеност по различните учебни предмети. Това 

дава възможност резултатите, които търсим, да бъдат постигнати чрез интерактивни 

техники не само когато се усвоява ново учебно съдържание, но и по време на уроци за 

дейност и обобщение и упражнение, където може да присъства и дискусията. 

Интерактивните техники се състоят във визуализиране, брейнсторминг, решаване на 

казуси. 

 

7. Какво помага на учителите да използват такива интерактивни методи? 

 

Учителят трябва да има предварителна подготовка. Съгласно възможностите, които 

предоставя материално-техническата база, те могат да прилагат традиционни или 

иновативни методи на преподаване.  

 

8. А в каква степен на практика използват такива методи? 

 

За мен, освен квалификацията на учителите, водещо е и доброто им познаване на учебните 

програми и планове. Немалка роля играе състоянието на материално-техническата база. 

Има условия за използването на интерактивни дъски и безплатни образователни сайтове на 

Microsoft, както и на безплатни онлайн тестове, каквито са Office365 или Kahoot. Чрез тях 
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се подобрява комуникацията между учителя и ученика, а самият ученик не е само пасивен 

реципиент на информация, а участва в интерактивния процес. 

 

9. Доколко самите учители са изградили умения да боравят с тези инструменти, да 

боравят с интерактивни методи? 

 

Всички усилия, насочени към това да има качествен образователен процес от гледна точка 

на квалификацията на учителите, са в посока да могат да бъдат използвани различни 

ресурси. Затова се правят  квалификации за повишаването на компетентностите на 

учителите по различни учебни предмети. От миналата учебна година залегна в годишния 

план на РУО и провеждането на семинар, свързан с използването на електронни ресурси в 

образователния процес. 

 

10. Какво пречи на учителите да прилагат тези ключови компетентности? 

 

Нищо не пречи ключовите компетентности да бъдат прилагани и те ги прилагат. Те 

познават държавния образователен стандарт, учебните програми, характеристиките на 

общообразователната подготовка и самите осем ключови компетентности, които се 

постигат в рамките на общообразователната подготовка с 20 учебни предмета, заедното с 

двата нови, а именно компютърно моделиране и гражданско образование. 

 

11. Какви промени са настъпили по отношение на ключовите компетентности след 

приемането на Закона за предучилищно и училищно образование, тъй като често 

чуваме практици да казват, че и преди е имало умения, и преди се е говорело за 

интерактивни подходи. Какво се е променило с тези ключови компетентности в 

Закона? 

 

Мисля си, че изключително се поставя акцент върху тези ключови компетентности. Всеки 

учител ги реализира, имайки предвид, че работи с учебната програма. Компетентностите са 

залегнали в нея и представляват очаквани резултати и съдържание, разпределено в теми и 

урочни единици. 
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12. А смятате ли, че ключовите компетенции, изведени на края на учебните програми, 

са подходящ начин да се подпомогнат учителите? 

 

Да, смятам, защото казахме, че дейностите, чрез които могат да се придобиват ключови 

компетентности, могат да се добиват в и извън класната стая. Според мен новата 

нормативна уредба улеснява дейността на учителите. Вие знаете, че във всяка учебна 

програма съществуват и междупредметните връзки, които също са свързано с ключовите 

компетентности. В учебните програми също така са посочени специфичните методи и 

форми за оценяване на постиженията на учениците. Когато ние присъстваме в училище по 

време на тематични и текущи проверки, изключително насочваме вниманието на учителите 

към формите на оценяване на постиженията на учениците, било то устен или писмен изпит, 

работа в час, домашна работа, презентиране на дейност с помощта на Power Point(което е 

доста интересна дейност за учениците), работа по групи. 

 

13. Смятате ли, че би могло да се направи подобрение на тази учебна програма, така 

че да улесни учителя в развиването на компетентностите? 

 

Това, което съществува като нормативен документ, е достатъчно. Достатъчно е учителят да 

осъзнае, че има три стълба: ДОС, или нормата, която трябва да се спази; образователният 

процес, при който учителят е подбрал целесъобразни форми, методи и средства, за да 

постигне целта на урока и заложените очаквани резултати, и на трето място е писменият 

контрол, в който ДОС трябва да е интегриран. Тук учителят трябва да познава добре нивата 

на усвоеност на материала и внимателно да подбере тестовите задачи, като се има предвид 

и че Наредба №11 за системата на оценяване също ни вменява, че учителите, при входящото 

ниво, при контролната работа, задължително трябва да конструират тест, включващ задачи, 

които проверяват различни нива на усвоеност.  

 

14. В каква степен смятате, че в клас все още присъства класно-урочният подход. Все 

още ли доминира той? 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

Нямам поглед върху обучението по всички предмети, но в крайна сметка контролът, кой е 

осъществяван върху качеството на образователния процес е от страна на директорите и 

заместник-директорите, които също провеждат регулярно проверки в учебните часове. Те 

също биха били един фактор, който би бил полезен за вашето проучване. 

 

15. Споменахте, че квалификацията създава възможност за учителите да подобряват 

уменията си да прилагат тези ключови компетентности. А имате ли наблюдения върху 

университетската подготовка на млади учители? 

 

Когато фиксираме училища за съответната учебна година, които присъстват в годишния 

план на РУО за провеждане на тематични текущи проверки, ние също посещаваме и 

училища, където работят млади колеги, на които може да се окаже методическа подкрепа. 

Подпомагат се учителите не само в прилагането на учебната програма и на различни 

дейности, които могат да се реализират в клас и извън клас, но и при подготовка на 

олимпиади, защото това е също един доста сложен процес.  

 

16. „Тематична проверка“ влизането в клас при учител ли се нарича? 

 

Тематична е, когато е по определена тема. Винаги са по план на РУО. Има също така текущи 

по предмета, като текущите могат да бъдат и от различен организационен характер. 

 

17. Как протече часа в рамките на последната Ви проверка? Какво Ви направи 

впечатление? 

 

Последният урок, който наблюдавах, беше в гимназия, при колега, който от две години е 

учител и който използва иновативни методи на преподаване, използва Office 365. 

Учениците там са силно мотивирани. Той познава нормативните документи и учебната 

програма по предмета и беше разработил урока предварително.  

 

Аз и останалите останалите колеги насочваме вниманието, при работа с новоназначените 

колеги или тези, които имат малък опит при преподаване на учебния предмет, към 
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важността на предварителната подготовка. Към нагласата за нормативния документ като 

учебна програма, компетентности, междупредметни връзки и дейности. От друга страна, 

много важен момент е структурирането на урока в макро, мезо и микроструктурата с 

различните компоненти: въведение, излагане на нови знания, мотивиране на новата тема в 

тематично-съдържателно изложение на новите знания. След това – затвърдяване на новото 

учебно съдържание, поставяне на домашна работа, мотивация за работата на класа. 

 

18. Къде е мястото на ключовите компетентности в тази структура на урока? 

 

Ключовите компетентности се реализират във всички етапи: по време на преговор на стари 

знания например. Ученикът показва резултати, като знания, умения, отношения в 

зависимост от формата на контрола. Той може да устен, писмен или пък под формата на 

онлайн тест. По време на изложение на новите знания също, защото тогава ние правим 

връзка между стари и нови знания. И разбира се, при затвърдяване на нови знания също се 

показва резултат от усвояването в момента на знанието и умението. 

 

19. Имате ли възможност да наблюдавате извънкласни и извънучебни занимания? 

 

Що се отнася до извънкласните дейности, в момента работим по Национална програма 

„Музеите като образователна среда“. В училища, които участват, можем да наблюдаваме 

уроците, които учителите по история и география и други учебни предмети изнасят като 

част от годишния тематичен план в съответния музей. Но по време на екскурзии – не.  

 

20. Каква възможност мислите, че има в това време за развиване на ключовите 

компетентности? 

 

Те винаги са част от годишния тематичен план, който задължително е свързан с държавния 

образователен стандарт. 

 

21. Тоест те се развиват и в извънкласни дейности? 
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Да, когато има национални програми и проекти, ние имаме възможност извън класната стая, 

извън рамката, която имаме като общообразователна подготовка по 20-те предмета, да 

наблюдаваме и други дейности. 

 

22. Смятате ли, че всичките девет ключови компетентности могат да бъдат развивани 

по всички предмети? 

 

Това, което имаме като структура и съдържание на общообразователната подготовка, с 

различните приложения по учебните предмети, обвързва в коя част на учебната програма 

се прилагат съответните компетентности. Например околен свят и човекът и обществото, 

история, география, философия, гражданско образование поставят основите на социалните 

и гражданските компетентности. Това обаче не означава, че ние не развиваме всички 

компетентности по различен начин в различните части на учебната програма за съответния 

клас.  

 

23. Казахте социални и граждански компетентности. Те в медийното пространство са 

сочени като най-дефицитни при учениците. Какви смятате, че са слабостите на 

учениците при тези компетентности? 

 

Социалните и гражданските компетентности са основа за реализирането на личността, но 

когато се развие и умението за учене, когато ученикът осъзнава, че постига резултатите на 

учебната програма, се изгражда и като личност и може да се реализира на пазара на труда.  

 

24. Когато срещате ученици, какви са вашите впечатления относно техните 

компетентности? 

 

Впечатленията ми са, че те постигат това, което се изисква от тях в рамките на учебната 

програма като знания, умения и отношения и че могат да използват различни ресурси – 

традиционни и нетрадиционни; че могат да работят с онлайн тестове. На по-високо ниво на 

усвояване на учебното съдържание могат да правят изводи; да показват модели на 

поведение.  
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25. По какъв начин протича наблюдението Ви върху ключовите компетентности в 

училища, които са с традиционно по-ниски резултати, тъй като знаем, че има пропаст 

между софийските училища и тези от други населени места. 

 

Тези компетентности, както Ви обясних, се постигат на различни нива на усвоеност и 

всъщност оценката, която се явява като текуща при устен и писмен контрол отговаря на 

тези различни нива и на възможността на ученика за учене.  

 

26. А що се отнася до по-неформалните умения като например работа в екип или 

емоционална интелигентност и взаимодействие с другите деца? 

 

Това са дейности, към които ние непрекъснато насочваме вниманието си, защото са много 

актуални. Препоръчваме на учителите с по-малък стаж в съответната специалност да 

поставят акцент именно върху тези дейности и такива, обвързани с тях и с прилагането им. 

 

27. Има ли нещо, което не съм Ви попитала, но бихте искали да споделите? Какво би 

могло според Вас да се подобри като цяло относно ключовите компетентности?  

 

Мисля, че тенденцията, която се наблюдава, може да бъде отчетена след приключването на 

поетапното въвеждане на новите учебни планове и програми до учебната 2021/2022 година, 

когато ще въвеждането на новия учебен план и на новите учебни програми в 12 клас. Тогава, 

когато се затвори този кръг, ще бъде отчетена тенденцията, която се надявам да бъде 

положителна. Надявам се също да покаже, че квалификациите са били необходимите на 

учителите по съответните учебни предмети. Позитивен факт е и повишаването на 

професионално-квалификационната степен, както и наличието на квалификационни форми 

за учителите, които са обвързани повече с прилагане на учебния план и учебните програми, 

а не свързани само с работа по задължителната училищна документация и с електронния 

дневник. 
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28. По отношения на националните външни оценявания и на държавните зрелостни 

изпити, на този етап те все още отразяват и измерват по-скоро знания, отколкото 

умения или нагласи. Смятате ли, че в бъдеще можем да очакваме промяна в тази 

посока? 

 

Предполагам, че ще бъдат взети предвид тези изисквания при изготвяне на новия формат 

на програмите за държавните зрелостни изпити по различните предмети, но и в момента 

действащите програми за ДЗИ отчитат естеството на прилагане на тези компетентности и 

винаги има възможност, чрез конструиране на задачи на различни нива на усвоеност, да 

могат да се отчетат резултатите от прилагането на знанията и уменията.  

 

29. Нямаше ли да има в 10 клас, или може би вече има, външно оценяване по 

гражданско образование?  

 

Външните оценявания ще бъдат реализирани, когато се приложи новия учебен план и 

новата учебна програма за 10 клас. През тази учебна година(2018/2019) поетапно беше 

въведена новата учебна програма в 9 клас, а в 10 клас ще бъде въведена през учебната 

2019/2020. 

 

30. В 10 клас, доколкото съм запозната, има външно оценяване за дигитални 

компетентности? 

 

Да, има. Миналата учебна година също имаше.  

 

---------------------- 

 

Интервю с директор на училище  

 

1. Първо да Ви попитам, тъй като ние в последно време говорихме с доста хора – с 

директори, с учители, с представители на РУО, на университетите, като чуете умения 
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на 21 век и ключови компетентности каква асоциация правите, защото от различните 

среди имат различни определения и това е абсолютно нормално? 

 Аз съм напълно наясно какви са компетентностите на 21 век. Това са много ясно и 

разписани от ЕК, и съвсем конкретни по отношение на какво представляват. Те са някъде 

10-11 компетентности, които са свързани с уменията, които трябва да бъдат изучавани в 

училище. Мисля, че не е необходимо да Ви ги изреждам, но общо взето – математическа 

грамотност, да се разбира с четене, дигиталната компетентност, новите, които са в областта 

на общоприродните дисциплини, критичното мислене, което е голям проблем. Тези умения, 

те са много ясно разписани в Закона, последният закон от 2016 година. Проблемът обаче е 

в това, че до голяма степен учителите не ги прилагат във вида им, в който първоначално са 

записани. Основната причина за това е, че продължава да се преподава по стария 

традиционен класно-урочен подход, който си е традиционният, най-общо казано. 

Излизането от тази рамка и влизането в каква е крайната цел на образованието, а именно да 

подготвя съвременни, адекватни на времето хора, тази промяна е много трудна и може би 

това е най-решителната реформа, която може да си позволи всяка една страна, включително 

и нашата. Но това е стъпката, към която все още не е тръгнато смело да се реализира. 

Определено това е най-големият ни реформиращ се процес и проблем, към който трябва 

стремглаво да се върви.  

2. Всъщност казахте нещо много важно, че въпреки че се осъзнава донякъде важността 

на тези умения, учителите продължават по стари методи, така да ги наречем, 

традиционни, каква е причината според Вас за такова нещо?  

Много елементарна. Болшинството от всички тези учители, които завършват висшите 

учебни заведения, са се обучавали по учебните планове и програми, които са създадени 

точно за тази традиционна класно-урочна система. Подготвени по този начин, съвсем 

естествено е, че те няма как изведнъж да променят своя начин на преподаване и да бъдат 

други, каквото изисква днешното поколение. Дори да им се иска в много от случаите те 

нямат добрия пример, който да им се покаже, за да могат да го възпроизведат и да го 

продължат в надграждащ елемент над него. За голямо съжаление обаче това касае и групата 

на учителите, които завършват и сега. Причината за това е, че отново учебните програми, 

по които те се учат във висшите учебни заведения, са си същите, които в края на 90-те 

години на миналия век, т.е тазгодишните студенти по нищо не могат да се отличат от тези, 

които завършват през 90-те години. Това, че изучават дисциплини, свързани с 
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информационните технологии, частично с приобщаващото образование, не ги прави по-

различни от традиционния учител.  

3. В смисъл промяната в университетите не е достатъчно значима? 

 Тя е много бавна. Промяна може да се каже, че има в 1-2 големи български университета, 

другите си работят, особено в областта на педагогиката и педагогика по отделните 

дисциплини, си работят по стария класно-урочен подход на преподаване.  

4. Ако може да обобщим – от една страна е точно това, тази стара програма, по която 

се кара в университетите и от друга страна, липсата на добър пример, от който те да 

заимстват, в смисъл учителите за развитие на самите умения.  

 Тъй като работим в момента с едно ядро от учители, които са, условно казано, на средна 

възраст около 45-50 години, т.е те са завършили, в най-добрия случай, края на 90-те години. 

Те, за да пречупят своя метод на преподаване, не е необходимо квалификацията им, която 

в момента използват или посещават, да бъде стандартната квалификация. Най-добре би 

било тя да бъде с обмяна на добри практики от различни учебни заведения. Може да се 

посетят други училища, за да се види как работят колегите им. Не е задължително да бъдат 

изцяло иновативни самите училища или паралелки, за да се види нещо по-различно, но 

колкото по-добра обмяна на практики има, всеки един от учителите може да вземе за себе 

си онова, което смята, че е най-най-доброто, за да го приложи към класната стая и оттам 

нататък да се влезе към, условно казано, компетентности на 21в. или уменията на хората, за 

да живеят щастливо, което всъщност е крайната цел на тези компетентности.  

5. От Ваша гледна точка самите ученици срещат ли някакви затруднения, когато се 

стигне до това не просто да трябва да научат даден урок, а да трябва да развият и 

дадено умение? 

 Всичко тръгва от крайната цел. Когато крайната цел е да се явиш на изпит, то ученикът учи 

за изпит, не учи за това да си създаде умения или някакви нови подходи за възприемане на 

света и мисленето. Поради тази причина основната им насоченост на учениците е да 

наизустяват и да възпроизвеждат онова, което им е предложено. Изходът на нашата 

образователна система в IV, в VII и в XII клас е явяване на изпит, който е с възпроизвеждащ 

механизъм. След като е такъв, то целта е да се научи нещо, което да се произведе без да се 

вложи никакво критично мислене.  Самите деца, ако им бъде поставена крайната цел, че 
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трябва да работят екипно, да имат възможност да са критично мислещи, да общуват 

помежду си чрез представяне на най-различни проекти и презентации, то съвсем естествено 

е, че веднага биха се адаптирали към новия начин, който им се предлага, освен това на тях 

този начин им е по-интересен. Но и сега продължава целта ни да бъде успешно явяване на 

НВО след VII клас, т.е да знаем точно един малък капацитет от информация, която успешно 

да възпроизведем, а след това да забравим след изпита.  

6. В този ред на мисли, с приемането на ЗПУО след това бяха приети нови учебни 

програми, някои са приети, но още не са влезли в сила, други вече се работи по тях. В 

тях много ясно са посочени кои умения трябва да се развиват, това имаше ли ефект и 

какъв е ефектът? 

 Именно това е разработено. Да, така е, разработени са учебните програми, в тях са 

разписани какви умения трябва да има всеки един ученик в края на съответния клас, но, 

макар и критично да прозвучи това, учителите са изчели учебниците, новите учебници, 

които носят в себе си различна нова информация или пък каквото и да е, свързано с това, 

че са нови, но учителите не са изчели учебните програми, т.е те не са наясно с крайната цел, 

която трябва да си поставят при завършването на клас или на етап. Точно това е важната 

следваща крачка, която, според мен, трябва да имаме съвсем наскоро и то не толкова далече 

във времето, в рамките на един цял випуск може да се трансформира този начин на 

преподаване, за да могат уменията, които са поставени като цели, да бъдат факт.  

7. Само че тук казвате нещо много интересно, учителите не са изчели програмите, това 

е първото ниво – да ги изчетат, да ги възприемат, след това да ги интегрират. Как 

може да се започне този процес? 

 Този процес най-общо трябва да бъде с насочване на вниманието на колегите към 

изчитането още веднъж на тези програми, а те са финалната част на програмите – какво се 

очаква от ученика да може след като знае дадените неща, както и какви по-различни 

подходи да използва учителят при преподаването си, за да увлече с по-голям интерес и 

внимание групата от ученици. Това са първите две важни стъпки, които трябва да се 

реализират веднага. След това обаче или може би успоредно с това е комуникацията между 

отделни групи учетели от различни училища, за да си обменят практика. Ако има успешно 

добро квалификационно партньорство през последните 15 години в нашата образователна 

система, това е Еразъм и Коменски. Да, те са европейски, успешни програми на ЕК, но тук 
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в това училище работим по Еразъм в момента по 13 проекта. Поне 80 човека са могли да 

видят различни европейски практики.  

8. Имате предвид учители? 

 Да, да, за учителите, учениците са повече от 250. Ако има 80 учители, 4 пъти повече са 

учениците, които са излезли. Но ученикът в конкретния случай, не че не е важен, той не е 

обект на уменията за създаването им. Та, поне 80 учители са видяли и са се докоснали до 

различни образователни програми, образователни системи. Те не е задължително да са по-

добри от нашите, но е важно да видят различен начин на преподаване, че не само ние сме 

толкова зле, както се говори, а че има и много по-зле от нас. Да се види фактът, че 

Финландия, която винаги се дава за пример, е тръгнала в края на 40-те години за тази стъпка 

към промяната. Те съвсем скоро ще направят 100 години с реформи, т.е 100 години 

постоянни промени с много богато финансиране, някъде от порядъка между 12-15% от 

техния БВП, много различен от нашия, с много различна икономика, а ние сме тръгнали с 

4.5% БВП, за да правим революционни промени. Няма как в пъти да се...и тук е третата 

важна част, а именно финансирането на образованието като ключов елемент за цялостната 

реформа. Всяка една страна, когато тръгва към реформите, след съзнателно поставени като 

цел, променя и системата за финансиране на образованието и то изведнъж, революционно 

и скоково. Ние през последните две години говорим за промяна на учителските заплати с 

20%,но реално средстава, отделени от БВП са си същите. По-скоро има вътрешен трансфер 

на средствата, които преди са били за едно, сега се дават за заплати, но са отнети от нещо 

друго вътре в образователната ни система. Затова мисля, че третата важна крачка е смелото 

финансиране на реформите в образованието, включвайки обмяната на добри практики.  

9. Ваши колеги, с които разговаряхме, по биология и физика особено, те казват, че 

материалът е прекалено сбит и не им остава време за развитие на каквито и да било 

умения, от друга страна пък казвате, че много учители са посещавали други класни 

стаи извън България включително. Всъщност как се случва това нещо, наистина ли 

няма възможност за развитие на тези умения поради много сбития материал и от друга 

страна, като се види на други места как се случват там нещата, това помага ли да се 

започне развитието на уменията и тук? 

 Ще Ви дам следния много странен пример. Когато аз бях ученик, изучавах тогавашната 

Европа през 80-те години, която Европа обаче, макар и перфектно да я изучих тогава, няма 
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нищо общо с днешната Европа. Днешната Европа има съвсем различни държави с различно 

наименование, с различни столици от онова, което е било в средата на 80-те години, съвсем 

скоро сравнително, т.е наизустяването на онази голяма информация като фактическа 

информация по някои дисциплини, не носи след себе си, след време и то много скоро, 

абсолютно нищо като съдържателна част. Това се отнася и за природните дисциплини. 

Какво от това, че ученикът детайлно наизустява абсолютно всичко, свързано с химичните 

процеси или пък с особеностите в областта на биологията като само след време тези неща 

той може да си ги намери много лесно, както е в днешно време, с един клик разстояние да 

се информира за онова, което му трябва, да си концентрира тази информация стига да знае 

коя е вярната информация и да я отдели от грешната информация. Именно това е големият 

ни проблем  в нашата образователна система в момента, че има много излишна информация 

в учебниковото съдържание, която информация в момента, в който дадена група колеги 

започнат да се опитват да намалят, това води до неуспех, защото веднага се появява друга 

група академични среди, която казва: „Не, това е много важно, как ученикът ще завърши 

без да знае еди кое си и еди кое си.“ Дори след всякакъв такъв дебат, не само че не се маха 

част от това съдържание, ами и още съдържание се добавя. Друг пример в областта на 

хуманитарните дисциплини. Изучаването на толкова много автори за целия период от 

обучение на учениците, това е свръхнатоварващо в днешно време. Ако това е било добре и 

успешно през 80-те години, сега това е абсолютно излишно, защото не създава възможност 

за критичност по никакъв начин. Упрекът към учениците, че не четат, а добавяйки нови и 

нови автори всъщност не води до никакъв успех, те пак не четат това, но и нямат и 

критичното мислене, което все пак е много по-важно да го има за един съвременен 

гражданин на такава доста по-различна светова цялост и отворени пространства, които са 

позволени за всеки един. Т.е намаляването на информацията е абсолютно необходимо, за 

да може да има много повече време за комуникация по дадения проблем без значение дали 

той е биологичен, дали е химичен, дали е някакъв друг. Съвсем наскоро тук направиха 

учениците от XI клас един, сега да се каже много е модерно, бинарен урок, преди бяха 

междупредметни връзки, та в този бинарен урок те представиха как химията и историята си 

комуникират по време на Първата световна война с най-различни и исторически 

доказателства по отношението на създаването на бомби, на барута, на влиянието върху 

цялото общество, на икономиката и как това намира връзка с химията. Миналата седмица 

имахме пък пример в V клас, пак бинарен урок – как влияе природата на езиковата култура. 

Разбира се, тук децата много добре трябва да бъдат водени от своите учители, за да не се 
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разпиляват в най-различни посоки, а да е точно върху конкретиката, за която става дума. И 

в двата примера, които посочих, най-интересно им беше на учениците и най-трудно на 

учителите, защото това е много трудно да го подготвиш като съдържателна част, да 

елиминираш излишната информация и да концентрираш точно това, което все пак накрая 

трябва да се стигне до извод.  

10. Два надграждащи въпроса. Първият е свързан със STEM. Това става все по-

популярно, не само в България се говори за него, дори в България по-малко се говори, 

отколкото в световен мащаб за важността на STEM, но реално в България часовете 

по биология, по физика намаляват. Казвате, че съдържанието по-скоро се увеличава 

отколкото да намалява. На какво се дължи, това някакво неглижиране на тези 

предмети ли е, или е някакъв друг процес?  

 Това са по начало трудни предмети. Самите ученици не ги възприемат като лесно изучаеми 

предмети, ако изключим човекът и природата в V клас, която е интересна за тях заради 

изобщо това, което се изучава, но изведнъж в VI и VII клас те стават вече много трудни 

заради тяхното разделяне, отново заради разделянето им, според мен обаче. В европейския 

образователен формат биология, физика и химия не са разделени, те се изучават като 

предмет природа или наука, зависи как се казва. В България това е традиция след V клас да 

се разделят на три отделни предмета и да продължат до края на образователната система по 

този начин. Сметнато обаче като брой часове и в европейската образователна система, и в 

българската броят на часовете си е същият. По съвсем различен начин се набляга при 

изучаването на отделните физични, химични явления или пък биологични процеси в нашата 

образователна система по отношение на другите. Разликата, за съжаление, не е в полза на 

нашата, защото в Европа един предмет всъщност комбинира знанията по трите дисциплини 

и това се прави постоянно. В края на краищата, според мен, това е по-успешното, защото 

човек не мисли в момента биологично, малко химично и накрая физично, а те са си взаимно 

свързани и тяхното теоретично разделяне създава този проблем за възприемането от страна 

на децата. Тук у нас, според мен, тяхното сливане в едно няма да стане толкова лесно и това 

определено би се възприело и от академичните среди, и от преподавателските среди, и от 

учителските среди като революционна крачка заради факта, че в България има учители по 

биология, учители по физика, учители по химия, които са в три различни направления, учат 

детайлно академичната дисциплина в три различни факултета и пряката им връзка помежду 

им я няма. Дори всеки един от тези учители, след като завърши, за да преподава на пръв 
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поглед по-елементарно човек и природа в V клас, той трябва  да изкара допълнителен 

квалификационен курс в продължение на една година точно по човека и природата, за да 

направи тези комбинативни връзки, които са необходими. Въпреки всичко, процентно 

погледнато броят на учениците, които все пак учат природни дисциплини, не може да се 

каже, че е по-малък в сравнение в преди. И преди 15 години в София имаше три или четири 

паралелки с природна насоченост, и сега са си толкова, не се е увеличил броят им. Общо 

взето, това е една група от ученици, които са си константна величина и тя не може да скочи 

изведнъж, въпреки насочващото внимание от страна на дадени политики в дадения момент. 

Не е и без значение фактът, че едва през последните пет години започна активно да се 

работи в изграждането на възстановяване на съвременните кабинети по биология, физика, 

химия, които са си скъпи кабинети. Тук например в това училище направихме перфектни 

кабинети през 2013 година. Те вече са на шест години и аз ги виждам остаряли, защото това, 

което се предлага на пазара като възможност за демонстрации и интерактивност, много 

бързо напредва във времето. Да, то сега е много по-скъпо в сравнение с тогава, но е много 

по-атрактивно, т.е инвестицията, която трябва да се вложи в един такъв кабинет не трябва 

да бъде по-голяма от 5-6 години, за да може отново с лека икономическа ръка да се посегне 

и да се направи нещо ново, което да не ти е кофти, че си го разрушил предишното, но пък в 

същото време на учениците да им е интересно. В цялата страна, имайки предвид, че има 

2400 училища, ако навсякъде има такива кабинети, то само за тези кабинети трябва една 

огромна инвестиция от средства. Тук бяха инвестирани около 300 000 за четири кабинета, 

висок клас кабинети, които обаче пет години по-късно вече са нисък клас заради 

динамиката в...А пък по химия е още по-скъпо заради факта, че реактивите, които се 

използват там в опитите по химичните лабораторни упражнения, изискват постоянно да се 

възстановяват нови и нови, тяхната трайност е малка. Това са скъпи предмети по самото им 

поддържане.  

11. Да Ви върна към бинарния урок, казахте, че той е бил най-интересен за учениците, 

но и най-труден за учителите. С въвеждането на кредитната система и възможността 

за излизането на доста обучения на пазара, които преди не ги е имало, всъщност има 

ли нещо, което наистина помага за развитие от това, което Вие сте виждали, помага за 

развитието на уменията на 21в. като допълнителни обучения? 

 Най-хубавото е, че има възможност за много голям пазар за избор и всеки един от (тук ще 

поставя много важната роля на директора) директорите може да избере онези от 
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обученията, които са най-подходящи за неговия учителски състав. Със сигурност при 

наличието на толкова много образователни фирми и организации всеки може да си намери 

най-подходящото за себе си. Още по-хубаво е, че през последната година това финансово 

се подкрепя и по оперативна програма, т.е не е финансов вече и проблемът да се намери по-

добро съответно по-скъпо като продукт образователна услуга. Аз не мисля, че има някакъв 

дефицит в момента в това отношение, но винаги остава на заден план самата добра обмяна 

на практика, тя си е в основата на това учителят след това да го приложи. Продължава и 

сега квалификационните семинари да са в по-голямата си част теоретични и въпреки, че 

навсякъде там, където се дават кредити, при 16 часа осемте са за допълнителна домашна 

работа, условно казано, или за самостоятелна, те не са достатъчно групово практически, а 

на много места може би и не се осъществяват изобщо. Колкото повече е обмяната на 

практики, толкова по има смисъл от тези обучения.  

12. Като казвате обмяна на практики, тя може да се случва вътре между самите 

учители от едно училище или между различни училища, как точно? 

 При големите училища обмяната на практики  вътре в самото не е никакъв проблем, тя 

може да се осъществи без да има за това някаква организираност. Всеки учител си намира 

своята ниша какво да види, при кой колега да отиде, дори личните симпатии оказват своето 

въздействие. При обмяната на практики обаче извън училище, тук вече ролята на директора 

е още по-важна, за да може да насочи вниманието на колегите си към определени училища, 

които могат да бъдат място за подобен обмен и то, защото редно е директорът да познава 

своите колеги – къде, какво се случва, какво може да се види, да се, грубо казано, открадне 

от образователната практика. Но те са много по-успешни, защото, отивайки на друго място, 

другата група колеги обикновено се опитва да представи по възможно най-добрата светлина 

собственото си училище, да покаже колко добре работят по дадения проблем, а това води 

след себе си възможност за спечелване на нова аудитория.  

13. Само още едно нещо по системата на обученията. Казвате, че пазарът е доста 

наситен, Вие самият как се ориентирате кое обучение е качествено и подходящо за 

колегите? Не съм пробвал, но ако напиша приобщаващо образование, смятам, че ще 

излезнат десетки, ако не и стотици заглавия и фирми, предлагащи обучения. Как се 

ориентирате в тази ситуация? 
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 Обикновено понякога има и на принципа проба-грешка, разбира се, но покрай факта, че 

съм минал аз самият през изключително много обучения и образователните и 

квалификационни семинари са ми на ниво ясни, общо взето аз самият нямам проблем в 

начина на подбиране. Той до голяма степен е на базата на натрупания ми досегашен опит и 

следователно може би звучи доста субективно. Да, вероятно за много колеги директори това 

е един своеобразен проблем как да отсеят голямото многообразие от предлагани и теми, и 

фирми, за да квалифицират колегите си. Тук например в това училище освен мен има и 

заместник-директор, който се занимава с квалификацията на учителите и неговата роля е 

точно да направи един много стабилен сондаж къде е минала съответната фирма, в кое 

училище, да се свърже с колегата в тамошното училище, да си обменят информация и 

когато има единно мнение по отношение на дадената тематика на няколко места, тогава се 

спираме на дадената фирма.  

14. В самото училище бихте ли казали, че има умения, които са по-застъпени от други? 

 Съвсем естествено е. До голяма степен всичко си зависи в момента кои са проактивните 

колеги и учители, в каква посока е тяхната насоченост и интерес и това е доста динамично 

и на всеки 4-5 години се променя това различие. В момента тук в това училище например 

традицията е била винаги в STEM дисциплините, те в момента са модерни, но ние сме били 

общо взето демоде преди, да речем, 5-6 години, когато не бяха толкова атрактивни тези 

STEM дисциплини. Причината за това е, че тук учителите, които са по биология, химия, 

физика и география, са били доста солидното, здраво и активно ядро, поради което толкова 

време продължаваме да си работим с тези профили и винаги вниманието ни е насочено към 

подбора на нови колеги, също проактивни в тези дисциплини. Според мен няма как да се 

разпилява едно училище, независимо колко е голямо във всички възможни профили, защото 

тогава не може да удовлетвори качествено добре с учители учениците, които трябва да 

бъдат обучавани по различните профили. Имайки предвид промяната, която е с първи и 

втори гимназиален етап и според новия закон, където броят на часовете във втори 

гимназиален етап по профилираните предмети става солидно висока бройка – по 20 на 

профилирана паралелка, това означава, че тук трябва да има едно много стабилно ядро по 

дадените предмети, плюс чуждоезиковата подготовка, която по традиция си е, общо взето, 

водеща за всяка една от профилираните гимназии.  

15. Аз чух някои много добри неща. Едното е училището да се фокусира върху 

определена ниша или тема, другото, което казахте, са това с бинарните уроци, че е 
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много полезно, обмяната на опит, че е важна, включително търсенето на добри 

обучения е много важно. Въпросът ми е в случая какво може да се прави на ниво 

училище за развитие на уменията генерално и какво трябва да се направи на системно 

ниво, за да се наблегне наистина на развитие на уменията в следващите 4-5 години, да 

речем? 

 На системно ниво много са важни посланията, които се изпращат да бъдат ясни и да не са 

лъкатушещи, да не са променливи в зависимост от някакви конюнктури. Малко по-трудно 

се правят проблемите на национално и системно ниво заради факта, че те трябва да огреят 

всички и да са, спазвайки принципа на равнопоставеност, който е бил водещ и продължава 

да е водещ на национално ниво. Когато има такъв принцип, то тогава трябва да се 

консолидират най-ниските образователни резултати, средните и отличните, т.е реално се 

гони едно добро ниво на цялостната подготовка, което да дърпа слабите и да не дава някак 

си възможност за тласък на отличните. Много по-различно е на училищно ниво. Много по-

ясни и много по-бързи са резултатите, защото когато има един добър работещ екип от 

колегия, която да е наясно с целта въобще, каквато и да е тя, без да използваме кой знае 

какви дълбоки думи като стратегии или пък планове – просто една ясна цел, че ние накрая 

трябва да имаме успешно, мотивирано завършили х-брой ученици, които да могат да са на 

едно определено прилично ниво и това да се преследва през следващите няколко години, то 

всичко това върви в тази посока, без да се правят някакви кой знае какви големи, мащабни 

планове.  

16. Как седи при Вас ситуацията с извънкласните дейности, активни ли са учениците 

в такъв тип форми? 

 Наскоро завършилият „Успех“ или „Твоят час“ броят на групите беше 65, много голям 

брой. Сега със заниманията по интереси, които са в момента, заради това, че стартираха 

много по никое време бройката им в момента е 15, но със сигурност първия срок догодина 

ще бъде далеч повече, за да се компенсира наличната сума. Интересът е голям, въпросът е, 

че все по-малко деца се включват в активни спортни занимания, които са извънкласни в 

истинския им вид, все по-малко се включват в традиционно успешни и добри преди време 

театрални занимания или пък такива, които са свързани с медийна грамотност. Макар да са 

доста рекламирани и шумно представени в обществото ни, учениците предпочитат малко 

по-практичните си неща, свързани с математика или занимания в областта на математиката, 

българския, т.е отново се следва същата цел – да ходим на заниманията по интереси, които 
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да ни засилят знанията по предмета, по който трябва да се представим най-добре при 

завършване след VII клас. Тези наблюдения ги имам и тук поради факта, че и преди и при 

„Успех“, и при „Твоят час“ и сега основно групите са били с такава насоченост. Висок 

интерес, проблемът е с малкото стаи, което означава, че в събота и в неделя могат да бъдат 

реализирани тези занимания по интереси.  

17. И в събота и неделя все пак учениците посещават? 

 Да, защото тогава е свободно, тъй като през деня в учебния ден тук обедните часове между 

обедните двете смени можем да покрием не повече от десетина занимания, много по-

спокойно е в събота и неделя. 

18. Аз неслучайно Ви зададох този въпрос, според Вас каква е ролята именно на 

извънкласните дейности за развитие на умения, става въпрос за извънкласни 

дейности в тази форма, която казахте – театърът или спортът, а не просто за развитие 

на допълнителни литературни умения? 

 Аз точно това споменах, че общо взето много по-забавни и интересни за всички са в 

областта на медийната грамотност, на театъра, на игровите подходи, каквито и да са с 

физкултурно занимание, но учениците искат, под въздействието на родителите си, да имат 

занимания по интереси, които да надградят техните знания. Това малко обезсмисля тяхната 

роля. Процентното отношение, ако сега, както бяха поставени условията, 40% да са STEM 

при нас всъщност 65% са STEM, т.е залитаме в другата крайност с преобладаващ превес на 

математиката. Всеки ще каже, че това е чудесно, да де, но това е крайност, която в един 

момент довежда до преситеност на учениците от много информираност и на всеки ученик 

му трябва задължително, дори на най-ученолюбивия, да има игра, да има забавления, да има 

тичане, спорт и това обаче не може да става с ръчкане от страна на учителското 

ръководство, а то трябва да тръгва от страна на родителите и на учениците.  

19. Един последен, да го наречем бонус въпрос. Запознат ли сте с изготвената пирамида 

за оценка на работата на училищата? Вие явно сте я виждали, как бихте коментирали 

– съгласявате ли се с нея или? 

Тъжното е, че картинката в нашата страна е доста пъстра и тя става все по-тъмно пъстра. 

Тази тъмна гама идва от т.нар уязвими групи, които процентно вече гонят 25-30%, което 

отнесено на общия брой училища и ученици е много висок, бих казал страшен процент. Аз 
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през последните две седмици обикалям различни места в страната за срещи с директори и 

навсякъде тъгата на колегите директори е, че за голямо съжаление те не виждат никаква 

добавена стойност от своя труд, никакво надграждане на това, което учениците, които са 

влезли, след 1-2 години си тръгват със същите си знания, с които са си влезли. За голямо 

съжаление наистина това са групи хора, които принизяват образованието за задоволяване 

на своите битови потребности, но не, за да ги достигнат, а за да ги използват от 

образователната система покрай безплатни закуски, покрай топлото, покрай това да са сред 

хора, за социализация и това е една много тъжна картинка, защото реално образователната 

ни система работи в действителност на две много различни скорости. Ако едната е с 

нормалната скорост и уменията, които се опитват колегите да дадат на учениците като 

готовност, са факт, същата голяма група се стремят да задоволят елементарните битови 

потребности и елементарната житейска грамотност. Тя не бих казал, че е дигитална, даже 

не е и езикова грамотност, тя е направо елементарна битова житейска грамотност, която 

навсякъде колегите страдат от факта, че не може учениците да повтарят, не им се пишат 

двойки, не могат да бъдат изключвани, истината в такива ситуации, в такива училища е, че 

удовлетвореността на колегите учители и директори от труда е сведена до минимум. Там се 

работи наистина изключително трудно, каквито и финансови ресурси да има, там си е 

тъжно. Няма усмихнати колеги учители, дори и да има усмихнати ученици, то те са на прага 

на битовата си екзистентност и другата крайност, която ние напоследък наричаме елитно 

образование, но елитното образование всъщност у нас, според мен, е доброто образование, 

но добро не като висота добро, а като общо добро. Ако преди 30 години на това елитно 

образование щяхме да му пишем четворка, сега му пишем шестица. Аз разгледах 

съзнателно, да, вярно е, че на много места колегите стигат само до ниво отговаряне на 

елементарни, на битови неща, на справки, на таблици, на жалби – това е битово нещо, 

изключително битово, то не ти дава възможност да отскочиш и да започнеш да правиш това, 

за което са учениците в училище. Аз съм на мнение, че (и тук моето мнение е коренно 

противоположно от официалната политика) живот има в голямо училище, ама като казвам 

живот имам предвид динамичен, настървен, страстен. Тук в това училище например се 

случват всеки ден най-различни неща, които аз някои от тях дори не мога да ги забележа, 

те са организирани, добре замислени, някои от тях не са чак толкова успешни, но има много, 

много, много живот. В едно малко училище да, там се познават всички, слиза се до 

индивидуалността, но за голямо съжаление там няма многообразие от багри. За седмица се 

прави най-много едно нещо или за  цялата учебна година се правят най-много 20 неща, а 
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тук в рамките на деня се случват 20 различни неща, различни събития, в които участват 

различни ученици. Включването им в най-различни прояви им създава наистина едно по-

различно усещане за значимост. Тук не казвам, че те са ученолюбиви, че получават само 

шестици, това е съвсем друго нещо. Включването в социалния живот на едно училище 

означава и включване в социалния живот извън училище след това, защото точно тази група 

ученици, които са свикнали да живеят динамично, да им е готино, постоянно да се включват 

в проект, в друго занимание, те го търсят и след това. Ето това са уменията, които трудно 

могат да бъдат създадени в едно малко училище. Не казвам начално, не казвам основно, 

казвам малко като обем, като брой ученици. Централната политика на страната ни е към 

преминаване към малък брой ученици, което, според мен, няма да е в плюс за социалните 

житейски умения.  

 

--------------------------- 

Интервю на директор на училище 

 

 

1. Като чуете ключови компетенции и умения на 21.век каква е първата асоциация, 

която правите? 

 

 Признавам си честно, че така изброени в ЗПУО много пъти ги четох, за да достигнат до 

съзнанието ми, защото за мен всъщност човек трябва да има ключови компетентности и е 

добре да има „колкото повече, толкова повече”, както казва Мечо Пух, но човек според мен 

не може да е всестранно развит и не бива. Така че ключови компетентности аз по-скоро бих 

заложила на термините: това, което човек може и това, което му е приятно да прави като 

усилия, за да постигне най-добри резултати в определена за него област. Аз по-скоро така 

бих ги разглеждала. Аз лично не бих казала, че имам афинитет към дигиталните 

компетентности, но е добре да ги имам, защото трябва да ги ползвам. Примерно имам 

творчески заложби, с удоволствие мога, пея и бих полагала усилия в тази връзка, т.е 

ключовите компетентности някак си бих ги ранжирала в зависимост от възможностите и 

заложбите на самия човек и от осъзнатото чувство какво му трябва и доколко му трябва. 

Иначе така като ги отварям в закона ги чета няколкократно, многократно и така.  
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2. Според Вас защо те трябваше да бъдат включени в закона и изобщо трябва ли те да 

бъдат там? Вие казахте многократно сте го чели, аз също го прочетох по два пъти вече, 

три може би. 

 

 Дали трябва да са включени? В края на краищата законът е една такава рамка, която трябва 

да дава поне отправни точки. Няма причина, поради която да не са включени. Друг е 

въпросът, че и няма начин те да бъдат абсолютно изброени, да речем – ключовата 

компетентност „умения за учене” е: това и това, тя съдържа това и това, тя трябва да се 

случва така и така. В закона това няма как да бъде направено. Това е въпрос на тълкувание, 

но недвусмислено е, че трябва да има някаква законова рамка, от която да се започне и която 

да се развива, най-вероятно чрез стандартите най-вече, то няма друг начин. Друг е въпросът, 

че бяха многократно изменяни и някак си, поне ние администраторите, ако мога така да 

нарека директорите, защото сме повече администратори, отколкото учители, за съжаление, 

няма как да нямаме такава отправна точка, така че определено трябва да са включени.  

 

3. В такъв случай, ако ги приемем като отправна точка, как се развиват вече на 

практика във Вашето училище? 

 

 По няколко начина. Най-първият и всъщност най-важният е в учебните часове чрез 

учебното съдържание по всеки един от определените конкретни предмети. След това, като 

участие в проекти, чуждите езици, да речем, ние участваме в нашето училище по Еразъм. 

След това, дигиталните компетентности, нашето училище има профили „Софтуерни и 

хардуерни науки“ с допълнителен модул „Графичен дизайн“. Така един път чрез 

профилите, един път чрез участие в проекти, най-общо казано чрез учебните часове. След 

това, като занимания по интереси, творческата компетентност, имаме две вокални групи 

чрез занимания по интереси, т.е различни са пътищата. Така или иначе няма такъв, който 

да не носи полза, стига обаче учениците да са мотивирани и колегите да успяват да правят 

това абсолютно обаче категорично с участието на родителите. Все повече се срещаме с 

проблеми, свързани с неразбирането на родителската обшност на много от нещата. 

 

4. А те всъщност родителите какво искат? Т.е те искат децата повече и повече знания 

да трупат или да имат и друг тип активности в училище? Примерно един родител 

какво ще каже: „Искам детето ми постоянно да учи знания, за да може на външното 

оценяване да има добра оценка” или пък: „Искам детето ми да прави други 

активности, които ще му донесат умения”? 
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 Ние се стараем да правим и двете, друг е въпросът какъв е балансът. Според мен, особено 

в начален етап, родителите най-първото нещо, което всъщност целят, е детето им да е 

целодневно в училище и общо взето не е кой знае колко съществено за тях дали ще е повече 

извънкласно заето, или ще си е научило. Поне според мен следва първо да си е научило 

добре, но учейки да му е интересно, т.е двете неща трябва да се преплитат при всички 

положения, но с приоритет към учебната дейност. За съжаление, все повече в начален етап 

първият въпрос, който когато записваме ученици е:  

„Имате ли занимални до IV клас?”  

„Да.”  

„До колко часа е тя?” 

„До 17:30ч.” 

„Ами аз като съм на работа до 17:30, ако дойда до 18ч от еди си къде…” 

Всъщност очакванията на родителите са ние да обгрижваме децата и по-скоро да ги 

възпитаваме, отколкото да ги учим. Надяват се да изземем техните функции.  

5. Казвате, че всъщност родителите не се интересуват толкова много от придобитите 

знания (в случая за начален етап си говорим), колкото може би за отглеждане, 

безопасност, възпитание. 

 

 Да, да. Не че съм черногледа, аз съм честна. Позволявам си, защото знам, че това, което 

сега си говорим и записваме по този точно начин няма да бъде написано, надявам се поне 

на тази коректност, че така ще се случи. Ето вчера примерно ученичка в гимназиален етап 

в XI клас, която вече е повтаряла, има 300 неизвинени отсъствия от началото на учебната 

година. Минали сме всички наказания, подписал е родителят наказанията, санкциите, хайде 

така ще ги нарека, подписал е и така или иначе стигнал е до преместване в друго училище, 

пак казвам 300 неизвинени отсъствия и въпросът на родителя след съвета, беше поканен на 

педагогическия съвет да дойде, всички колеги, които влизат в класа се изказаха, както и да 

е, родителят идва след края на съвета и ме пита какво е решението на съвета и аз казвам: 

„Всички гласуваха единодушно, ще има издадена заповед, ще трябва да дойдете да я 

подпишете, това и това е положението” и родителят казва: „Ако съм съгласна, аз имам право 

да си обжалвам заповедта.”  Значи човекът не казва: „Добре госпожо, дайте да видим дали 

не бихме могли, макар и не тук, защото е видно, че тя не е била на училище” Всъщност 

девойката вече живее с приятел в собствената си къща, родителите добре знаят, че тя не 

идва на училище, но казусът е да обжалим заповедта на директора. Дори няма казус 

всъщност тук. Аз твърдя и имам самочувствието на човек, който е изключително добре 

приет от родителите и от учениците. Няма клас, в който като вляза да не станат, да кажат 

(макар XII) добър ден или довиждане или когато влиза в училище да не си е свалил шапката 
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като ме види и да каже: „Добро утро, госпожо”. Може да са елементарни неща, но това също 

е ключова компетентност, която всъщност се опитваме да възпитаваме. В нашето училище, 

наистина вярвам в това, ученическата среда е добра и това също, макар в ежедневните 

отношения, постигаме така.  

  

6. Казвате, че, от една страна, има нужда от повече партньорско отношение, от 

подкрепа от родителите, но що се касае до развитие на компетенции и умения, кои са 

другите проблеми, които срещате, които учителите срещат и трудностите, с които 

учениците съответно се сблъскват най-вече?  

 

 Трудностите по отношение ключовите компетентности от страна на учителите и от своя 

гледна точка го казвам, аз съм си взела неслучайно часове по музика в начален етап, защото 

ако взема математика не всеки път мога да вляза в час и е много по-различно. Имам 

примерно среща и не мога, каквато и да е среща, ето в случая както е с вас, не мога да кажа: 

„Спираме, защото имам 35 мин. час и след 35 мин. елате пак” . За мен много често е 

невъзможно от ето такива административни разни неща много често се налага да закъснея 

за час или да остана малко след часа, или признавам си честно много  пъти се е случвало да 

помоля колега да вземе час вместо мен, а  пък аз ще вляза другия път и ще направя 

музикална чуднотека и т.н. Колегите се превърнаха повече в писари, отколкото в учители. 

Вместо да си концентрира съзнанието и вниманието в този урок или този час, нещо не е 

проработило, как да го промени, че за другия час да стане по-добре, той е ангажиран с това 

да напише отсъствията, те да са до петата минута внесени, защото ако дойде проверка, а 

трябва да установи колко са присъстващите, колко са отсъстващите, колко са отбелязаните 

и т.н. Освен родителите ето тази административна тежест е абсолютно също проблем. В 

гимназиален етап стои социалният статус на родителите и мотивацията за учене, защото 

едно от моите деца е завършило примерно Втора английска, едно прекрасно училище, 

другото ми дете завършило еди си какво училище, но аз съм неговия родител и двамата ми 

синове са имали учебници. Доста голяма част от нашите ученици в гимназиален етап нямат 

учебници. Какво да научат ученици с интензивно изучаване на английски език в VIII клас с 

18 часа на седмица, когато няма учебник, няма помагало, няма нищо, т.е ето и това, липсата 

на мотивация. Моето уважение към ползването на всички телефони, таблети и т.н, макар с 

учебна цел, това също е една от пречките. Аз съм за, въпросът е, че в нашето училище поне 

си мисля, че не можем да го постигнем. Не знам, не съм го пробвала, в начален етап го 

постигаме, но в прогимназия и гимназия не можем. Ползването на телефони, докато 

учителят говори  и всички са с телефоните отдолу, никой нищо не слуша, не чува, не вижда. 

Ето и преди беше взет от колегата по история телефонът на един ученик в IX клас. Върнах 
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го на майката след прекрасното отношение по този същия телефон от приятелката на 

ученика след като се представих коя съм, защо е у мен телефонът, бях много добре 

„благословена”. Така че, това, колкото и да ни помага за дигиталната компетентност, някак 

си не съм много окей с това да се ползват в училище. Ако има начин, влизайки до вратата 

да ги оставят всички и излизайки да си ги вземат освен ако часът не е свързан със специално 

ползване на такива устройства, чудесно би било. Това може да е плюс, но е и голяма пречка. 

Мисля си, че това не са никак малки препъникамъни в тези ключови компетентности. 

7. Тези неща наистина са свързани с мотивацията и по-скоро с липсата ѝ. А някакви 

други затруднения, чисто колегите да са споделяли,  че им е трудно да работят, да 

развиват едно или друго умение или основните проблеми, с които се сблъскват са 

свързани с мотивация? 

 

 Ами не и смесеното обучение примерно, не казвам, че не трябва да е така, то трябва да е 

така, примерно деца от различни етнически групи, когато са повечето в един клас, то пак е 

с мотивация, но тогава вече има и родителска неглижираност. Това е една съществена 

трудност, да речем, когато в класа има от 20 човека 15 деца от различен етнос и аз си давам 

сметка какво е на колегите, които работят с тези деца и какво постигат и как то може да 

бъде измерено всъщност, но е много голямо предизвикателство това и във връзка и с 

майчиния език като компетентност и с чуждите езици, това определено… 

 

8. Да, това исках да питам, това са деца, които вкъщи не общуват на български? 

 

 Да, да, макар че не мога да кажа, че в нашето училище са много, но това определено е 

трудно за постигане като ключова компетентност, когато класът е смесен. По един начин 

работят колегите, когато класът е 15 на 5 и по друг начин - 5 на 15. Това е абсолютно голямо 

предизвикателство. Друго предизвикателство е, когато в класовете има деца, ето тук си 

мисля, че посоката за закриване на т.нар специални училища, пак казвам, много се мъча да 

прецизирам изказа, мисля си, че това беше грешна политика, защото ако деца със СОП са 

леки техните потребности специални, лошо няма, нека да бъдат социализирани, но ние 

имаме деца, което това също е голямо предизвикателство за непостигане за всички останали 

на каквито и да било ключови компетентности по време на учебните часове, когато има 

деца с тежки такива проблеми. Имаме дете, което само пръхти, тича, прави се на кон, влиза, 

излиза и блъска вратите, как учителят, който има 24 деца в този същия момент, да, казват: 

„ами помощник на учителя”, хубаво, но той струва финансов ресурс, „ами добре, психолог”, 

ние имаме психолог, но на този психолог стоят 600 ученици, „ами логопед”, ами той не е за 

логопед, той е за специално училище този човек, т.е ето не казвам, че тези деца трябва да 
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ги слагаме в клетки като в зоопарка, но може би премахването на тези видове училища за 

специално тези много тежки случаи говорим, не мисля че е добра политика, но така или 

иначе случи се. Жалко обаче, че ние и за самото дете не можем да помогнем, защото не 

можем да му осигурим персонален учител, нито пък сме полезни за останалите 24 деца, 

защото за безопасността на другото дете тръгва учителя, ходи, гони го, вика ресурсния през 

това време, той, ако има час с друго дете, прави друго… 

 

9. Това исках да попитам за тези наистина по-тежки случаи, колко часове на седмица 

отделя ресурсният учител? 

 

 Ние си имаме графици на ресурсния учител, колкото и да отделя те са два часа максимум 

за цялата седмица за всяко дете, то няма как да е по друг начин. Ето това е примерно на 

логопеда, същия е и на ресурсния учител. 

 

10. А той идва постоянно ресурсният? 

 

 Да, да и ресурсният, и логопедът са тук. Аз имам щастието да работя с добри 

професионалисти, така са се случили. И хората, и всички сме  изключително отговорни, 

въпросът е, че системата понякога не прави полезните неща за децата, това е истината. Да 

не говорим с хората с агресия. Ето сега имаме едно цяло, как да кажа, тесте и се чудя вече 

къде да алармирам за едно дете, то самото дете е прекрасно, с прекрасни умствени и 

всякакъв вид компетентности като даденост, но с проблеми в семейството и родителите 

казват: „Ние така го учим, който му вземе нещо да го нарича крадец, който го бие, да го бие 

и той” и всъщност той тормози всички 25 деца, за какви ключови компетентности в случая 

можем да говорим за останалите 25 деца? 

 

11. Това е сериозен проблем, да. 

 

 Това е също голяма пречка, невъзможност да се работи в екип, защото работата не е само 

фронтална – ти питаш, аз отговарям. 

 

12. А виждате ли, като казахте системата след приемането на новия закон, виждате ли 

някаква промяна, т.е от голямата така духа и концепцията за, да кажем, обучението, 

т.е промяна от примерно едно обучение само по теория да се фокусираме върху 

обучение, което е насочено повече към умения например? Или някаква друга промяна 

може да виждате, не тази точно. 
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 Новият закон и  новата уредба дават възможности от страна на училището за автономни 

решения, така ще кажа. Има тази възможност, но понякога, тъй като няма пък строго 

разписани процедури. Давам за пример една: в закона за отпадането се казва, че при два 

месеца непосещение на ученик по неуважителни причини, той е отпаднал от училище и 

дават отзад обяснение що е то отпаднал. Аз питам какво значи два месеца по неуважителни 

причини? Един след друг или общо за периода? Тази неясност, не че не искат, но ако пише 

един след друг, няма да има казус. Уж с идеята за автономия навлизаме в едни такива 

всъщност „леки кривки” и уж че сме автономни, оставят висшестоящите решенията на 

плещите на училището и разбира се отговорностите на плещите на директорите.  

  

13. А ако имате такъв казус примерно Вие можете ли да се обърнете към експерт от 

РУО или от друга администрация? 

 

 Общо взето отговорът е, че това е решение на педагогическия съвет. Каквото и да означава 

това. 

 

14. Ясно. 

15. Топката е във Вашето поле. 

 

 Да, което е много утежняващо в някои случаи, защото когато процедурите са ясни, вадиш 

закона и казваш примерно, когато ученик е до 16 години, ето отново, той е в задължителна 

училищна възраст, когато е над 16 какво го правим? Ние го подаваме в системата на 

министерството с неизвинени отсъствия в случая от вчера само за месец януари 45 

неизвинени, да обаче тази система не ни отчита, че този човек има проблем с отсъствията, 

освен това тази същата система не ни отчита, че този човек е в риск, защото той е над 16 

годишна възраст. Да, но той в качеството си на ученик, ние с него трябва да предприемем 

някакви мерки. Ако бъде преместване в друго училище, кой му търси училище и дали му 

търси, защото той може да реши да не учи, но ако този същият човек отиде във висшестоящи 

нам органи и каже: „В това училище я нарочиха.”, защото това е изразът, който използват 

родителите, всъщност ще поискат  висшестоящите на мен органи какво съм направила аз и 

защо така съм постъпила неправомерно. Т.е този човек хем е в закона, хем не е точно в 

закона и т.нар автономност понякога не е съвсем автономност, а по-скоро е измиване на 

ръце.  
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16. А някои други мерки пак свързани с новия закон тип въвеждане на втори час на 

класа или сега идеите да се заплаща допълнително на учителите времето, което 

отделят за работа с родители, тези мерки как Ви се струват чисто в борбата с 

административната тежест? Дали помагат на колегите, или са просто някакви 

временни решения? 

 

 Ами финансовият стимул винаги е стимул, няма как да бъде другояче, но той си съществува 

този втори час на класа още със старата наредба, друг е въпросът, че малко по-високи са 

средствата, които се дават за него, както и за лекторските часове. Не мисля, че това е 

нещото. По-скоро облекчаване на административната тежест на класните ръководители. 

Примерно дори най-елементарното – медицинските бележки. Аз имам медицинска сестра и 

тя може да каже в края на краищата тя може да каже, разписвайки се отзад и водейки в една 

тетрадка, дали тази бележка е фалшива. Със сигурност е нужно, защото ако някой ученик 

има примерно 200 бележки, тази въпросна система, за която преди малко говорих, може да 

поискаме да ни каже дали тази медицинска бележка е фалшива, или не. Да де, но нали това 

нещо пак е ангажимент на учителя, на администратора, на директора. В края на краищата 

от всичкото това нещо в един момент си казваме: „Фалшива или не фалшива, медицинската 

сестра нали ми я е подписала,  значи да правят каквото искат.” за съжаление, защото до 

такава степен вече ситуацията е извън контрол по отношение на административната 

натовареност на колегите, така че втори час на класа или не…ето аз си давам сметка, че ние 

в нашето училище имаме грешна политика, която аз съм заварила и която обаче аз не съм 

преустановила. Във връзка с това ние водим два дневника, единият е хартиен, другият е 

електронен, т.е правим двоен труд, който е абсолютно безсмислен, но за да въведем само и 

единствено електронния, много се надявам колегите да го гласуваме в годишния съвет за 

следващата година, поне да си облекчим единия труд. 

 

17. Да, повечето училища минават към него.  

 

 Да, така е обаче си давам сметка, че тогава пък все повече някак си връзката с родителите 

ще бъде нарушена, защото не мога да кажа, че всичките ни родители ще влизат, ще следят 

онлайн както отсъствията на децата си, така и информацията, която пишат колегите, било 

за родителски срещи, било за поведение, било и за похвала, в края на краищата да не хулим 

само децата, даваме им информация и за извънкласни мероприятия. Мисля си, че само 

електронният дневник не би бил достатъчно средство за връзка между родителите и 

училището, не знам, дано да не съм права, но досега и двата дневника водим и си давам 

сметка, че на родителски срещи задължително казват: „Искам да му видя отсъствията.” 
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добре, той има бележник, да, но той като не го дава при всяко изпитване, два пъти през 

срока колегите им събират бележниците, аз ги проверявам и те внасят поне по 15 оценки 

липсващи, а всички са класни, общо взето, всъщност това е товар за всеки един от тях, не е 

изолиран факт, не при един да ги дават, при друг – не.  

 

18. Само исках да вметна в разговора, защото напоследък доста интервюта 

направихме подобни по този проект, но където са въвели електронния дневник, са 

много доволни всички.  

 

  Не, и ние го имаме. Имаме и електронен обаче имаме и хартиен. 

 

19. Да, да, те са преминали само на електронен и доста им отпада и работа, и 

задължения.  

 

 Много се надявам, само дано да не съм права, дано да не се изгуби тази връзка. 

 

20. Дори казват, че ако повечето родители не знаят как става, могат да си го настроят 

да получават смс при всяка въведена оценка и дори стават повече проверявания?, 

отколкото преди това. 

 

 Дано да е така, наистина се надявам да е така.  

 

21. Да, това беше вметка. Сега искам да Ви попитам за новите учебни програми. 

Знаете, някои са в сила вече, други ще бъдат в сила, трети са на ниво проект. 

Забелязахте ли някаква промяна с въвеждането на тези учебни програми? Отрази ли 

се по някакъв начин положително, отрицателно? 

 

 Аз не мисля, че нещо съществено се е променило, защото това, което трябва да знаят 

учениците във втори, в трети и в четвърти клас, общо взето е едно и също като знания. Друг 

е въпросът, интензитета на това, което е трябвало да го знаят някога в седми, че сега трябва 

да го знаят в четвърти. Няма часове за упражнение, няма възможност за лабораторни 

работи. Скоро имах обаждане от един родител: „Госпожо, ако нямате микроскопи, дайте 

настоятелството ще дари.”, казвам: „Микроскопи имаме, часове за лабораторни работи и за 

тези неща нямаме.” Мисълта ми е, че става все по-сгъстено учебното съдържание и няма 

часове за компетентностите. Те са същите, каквото трябва да знаят и по-напред, и сега, то е 

същото. Трябва да знаят в четвърти клас нотите, трябва да знаят паузите, трябва да могат 
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да  пишат нотна диктовка и т.н, т.е не виждам някаква съществена разлика в тази посока. 

Поне аз за това, което аз говоря, може би колегите по езици някакви кой знае какви неща 

могат те да ги видят, които разпознават или колегите по предмети. 

 

22. А добре, малко да прехвърля въпроса към продължаваща квалификация, т.е 

виждате ли подготовката на учителите, когато минават през някакви обучения или 

нови учители, ако имате, имат ли умения да преподават по-интерактивно, да 

преподават критично мислене, креативност или някакви граждански умения, т.е 

освен тази теоретичната част знанията? 

 

 За продължаващата квалификация няма нещо, което да носи кредити като кредити. Друг е 

въпросът качеството на обучението в тези организации, които дават кредити. Няма нещо, 

което да носи кредити, което колегите да са поискали да отидат като квалификация и да не 

сме им го осъществили, т.е осигурили сме им го всеки път, когато поискат. Колегите по 

български ходиха на една квалификация за онлайн оценяване на НВО-та седми клас, 

платихме им ги. Сега колегата по информационни технологии и графичен дизайн в 

Софийски университет кара „Математика и информатика”. Имаме във вътрешните правила 

разписани процедури, за всяка година до 100 лв може да осигури да финансира училището 

на всеки, защото то е процент от средствата, които са за работна заплата. На всеки, който 

иска допълнително да се квалифицира, но в това, което преподава като компетентност, не в 

нещо различно, имаме колеги, които в момента учат „Начална и предучилищна 

педагогика”, ПКС-та имаме много колеги, които изкараха, и тях финансираме, т.е, който е 

проявил желание, ангажирани сме и като училище подкрепяме тези идеи, всички ги 

квалифицирахме по програмата на МОН „Квалификация”, която беше в ноември месец на 

две групи – едните към Пловдивски, другите към Варненски университет. Останаха 

доволни колегите, не всеки път обаче са доволни от качеството, но този път и двете групи 

бяха добри – едната беше за облачни технологии и за работа в облаците, другата беше за 

оценка работата на учениците. Бяха доволни колегите. А иначе нови хора, които идват, 

общо взето те не са много. Някак си имаме щастието от малкото, които идват, да си 

подбираме добри кадри с желание да работят. Може би не толкова добре подготвени, 

защото то всичко се случва с практиката, но с желание да работят. Ние работим с Енвижън, 

с Jumpido, с всякакви видове възможни неща и сме длъжни да го правим, защото нашите 

ученици „Софтуерни и хардуерни науки“ просто трябва да имат тези възможности. Нямаме 

обаче много финанси, за да купим техника, която да ни позволява това, но по отношение на 

кадрите, твърдя, че колегите са изключително ангажирани и работят съвестно.   
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23. А това с допълнителната квалификация как се случва, т.е те си избират обучение, 

което смятат, че ще им е полезно, идват при вас, как точно става? 

 

 Да, възможни са всички варианти. Възможно е аз да съм примерно имам учителка, която е 

завършила музика, но аз нямам необходимост от учител по музика, дойде при мен и каза: 

„Госпожо, може би, ако имате нужда от възпитател?”, казах: „Да, имаме нужда от 

възпитател, подайте си документите, аз съм си обявила местата.” и започна момичето, видях 

че всъщност нищо, че е учител по музика, като възпитател тя няма пречка след като няма 

начален учител, който да подаде документи, няма пречка да бъде и след това казвам: „Защо 

не помислиш да запишеш една „Начална и предучилищна педагогика“?” Дойде примерно 

колега със социални дейности, по същия начин аз там я промотирах. Дойде сега учител, 

който си е по графичен дизайн и информационни технологии, каза: „Аз имам амбицията да 

запиша „Информатика и информационни“, Вие какво ще кажете?” викам: „Ще ти кажа 

браво и 100лв.”, така че и по двата начина се случва. Примерно ПКС-тата също не са по 

проект „Квалификация”, но колегите си дадоха сметка, че ако в този момент това е по 

Наредба 12, някак си много неизмислено нещо беше това. Първо по отношение базовите 

учители, ние сме базови учители, не може да са базови учители, може би в друга посока, но 

това е моята работа като директор и аз…не може да е базов учител този, който не е старши 

учител, може само старшите да са. Ами аз имам много чудесни учители, които са само 8 

години учители, но са по-чудесни от старшите, но не може да са базови. Освен това Наредба 

12 казва (и такъв казус имахме)  в училището еди кое си бил старши учител, но понеже 

нямаш ПКС напускаш от онова училище, идваш при мен и аз трябва да те назнача като 

учител и всъщност така назначих две колеги по английски, с двадесет и повече години стаж, 

старши учители, няма как да са повече старши, аз тук по Наредба 12, тъй като нямат ПКС, 

сега ги назначавам, наредбата е в сила, не мога да ги назнача за старши. Да, точно така, 

трябва да ги назнача за учител, което значи разлика в заплатите от 200 лв къмто септември 

месец, говоря за основна. Освен това той нали и процентът съответно.  Ето в този случай 

казвам: „Много сте ми на мисъл, много се чувствам отговорна, но не мога да не спазя 

наредбата, моля ви се запишете се, изкарайте едно V-то ПКС, за да ви преназнача на 

старши.” Т.е аз не съм от хората, които гледат да прецакат, с извинение, колегите, с които 

работя, може би това е причината да имаме взаимно уважение и доверие. Та 

квалификацията във всички посоки се случва.  

 

24. А когато Вие трябва да изберете обучителна организация, това как се случва? 
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 Специално по проект „Квалификация”, честно казано, се доверих на университетите. 

Каквото и да се говори, аз вярвам, че университетът, колкото и преподавателите да са по-

скоро теоретици, отколкото практици, има какво да ни кажат, защото си дадох сметка, че 

организации от (сега ще измисля една) Минстрой примерно, една със „строй” накрая няма 

как да научи учители с 20 години стаж как да оценяват учениците. Както аз казвам за 

обществените съвети, това е също едно изключително, няма да кажа думата, не може човек, 

който цял живот (нищо против любимата ми професия, с която се сравнявам като ми 

омръзне да бъда директор или виждам, че не се справям - отивам да продавам банички, 

баничарите са ми любими, не знам защо) и казвам: „Не може човек, който цял живот прави 

банички и знае, че това брашно, тази температура, така се меси, как той да дойде и да каже 

по какви учебници да учим.“. Нали не вярвате, че колегите, които преподават по 

учебниците, колкото и да са на брой и каквито и да ги наричаме, не могат да си ги подберат 

по-добре от онзи човек, който никога не е бил в материята. Това го прави Общественият 

съвет. Общественият съвет казва по кои учебници да учим, това е една от неговите функции. 

 

25. А той не ги ли утвърждава сам? 

 

 Съгласува ги. Не му е ролята това, по-скоро ролята на този Обществен съвет е да подкрепи 

идеите на училището, защото то по-добре знае, най-малко защото той има причина да прави 

добър прием. Защо Общественият съвет да иска да правя аз кулинарство? Аз няма да 

направя този прием, защото това няма почва при нас. Защо Общественият съвет да каже как 

да си разпределим остатъка от бюджетни средства, ако има такива в месец декември? То за 

да има, тези хора, аз не съм им платила лекторски, защото съм ги завъртяла да се заместват 

без пари. Защото съм им казала: „Ти ще влезнеш в този час вместо онзи и така ще пуснем 

заповедите, пък той ще вземе два часа, а ти ще му го върнеш еди си кога.” Т.е има ето такива 

неща, с които определено… 

 

26. А като се избират учебници колегите с какви причини ги избират? 

 

 С какъв мотивиран избор ли?  

 

27. Какво казват, че им е харесало в единия повече от другия? 

 

Ами какво да ви кажа, те вече всички имат електронни учебници, но аз говоря за 

математиката едно време разликата между „Булвест” и „Просвета” , сега не знам дали е 

така, признавам си, защото не влизам в математиката и не съм се и поинтересувала, макар 
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че ги оценявам като  пригодни обаче, защото съм начален учител, като пригодност ги 

оценяваме, като избор обаче не се включвам, тъй като съм човек, който си е оставил хората 

да преценят кое е най-добро за учениците. Примерно информационните технологии на 

някое издателство, днес го коментирахме със заместник-директора, тъй като тя е и  

информатик, каза: „Това издателство има по-хубави учебници, но те са по-сложни от 

другото, което ние ползваме”. Ето ви един мотив, те са по-сложни за нашите ученици, те не 

могат да се справят с тях. Нашето ниво на нашите ученици е друго, за нас подходящите 

учебници са еди си кои. Да са малко по-прости, да са на малко по-разбираем за учениците 

език, да са със задачи, които не са за СМГ, да речем, ако говорим за учебниците по 

математика. В този смисъл това са основните неща. А вече за гимназията – и да са що годе 

по-евтини, защото там сме с казуса да не купуваме учебници.  

 

28. Виждате ли, да вземем един учебен час примерно, смятате ли, че един учител има 

реалната възможност наистина да развива такъв тип умения заедно със самата 

теория? Да не бъде примерно извънкласна дейност или… 

 

 О, разбира се.  

 

29. Например през самата теория да се развиват тези умения.  

 Да, да, има разбира се, то не е целенасочено, няма как три минути да ти е теорията, три 

минути практиката. Няма как да е отсечено във времето, то всичко е компактно. За да 

развиваш тази творческа компетентност, задължително като слушаш три минути музика с 

определена задача, то я развиваш, то това е практическо умение в края на краищата. Целта 

на това слушане на музика не е само да убием тези пет минути, а да създадем у детето 

интерес, за да каже на майка си, ако не на майка си, на баща си, то ние да го заведем 

примерно в музикалния театър и да му е интересно. Аз така разбирам тази компетентност 

специално, защото то няма как да бъде едното, пък отсечено, този час да ни е теория, 

другият час да ни е практика, третия час да ни е наистина вече вършене на действие и т.н. 

В един час се случват нещата и то се случват всеки час. Трябва да се случват всеки час, 

доколкото е възможно. Някога повече, друг път по-малко. 

 

30. В такъв случай по Ваши наблюдения, преценка, кои са уменията, които се развиват 

в часовете? Става въпрос през учебно време най-вече.  

 

 Най-вече, да речем, уменията за учене, защото те няма как да не се развият. Друг е въпросът 

доколко са развити. Процентно доколко сме успели да ги развием е друго, но факта е, че 
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ние преподаваме на учениците, че ползваме интерактивните похвати като Уча.се, като 

Енвижън, като всичко, което изброих, факта, че им даваме домашни, че тези домашни доста 

често по всички предмети обаче ги пращат чрез пощата на учителите, т.е не ги представят 

на хартия в писмен вид, на тетрадка, да, и така, говори, че уменията за учене ги развиваме. 

Пак казвам, доколко сме ги  развили е друг въпрос. Дигиталните компетентности по същия 

начин, защото това ни е профил. Те се развиват навсякъде, но…и общо взето българския 

език, колегите ми по български са наистина много добри. И творческите заложби дотолкова, 

че участваме, където каквото се случи, все участваме. По-скоро бих го казала като 

извънкласна дейност, но няма как тя пък да бъде промотирана, ако нямаме деца, които да 

участват в тези дейности, а ние ги виждаме в часовете, от там ги избираме, за да участваме 

в каквито и да са дейности. И дотук бих казала, като ги гледам, гледам, инициативност и 

предприемчивост не бих казала, изразяване чрез творчество колегите по български език по-

скоро, чуждите езици чрез проекти, те пак извънкласна дейност, но иначе…Не ни е окей 

математическа компетентност и не знам защо. И природните науки, и физическите, 

химическите, не че не са ни окей, явно ние не сме училище, което е събрало тези деца може 

би.  

 

31. Какво имате предвид, че не е окей тази компетентност? 

 

 Най-малко фактът, че аз съм тук шест години директор, един единствен ученик от всички 

випуски е избрал матура математика. Нито физика, нито химия. Избират английския, сега 

щат-не щат съгласно новата законова уредба ще избират информатика и информационни. 

Втора, вече трета година всички ученици от нашето училище си вземат матурите. Може би 

това за някой ще прозвучи много смешно, ще кажат: „Хората си взимат матурите с 5, 5.50, 

вие ми се фукате, че всички сте ги взели”. 5, 5.50 са училища от друг тип и друг ранг и с 

друго  местоположение, и с други ученици, и с други родители. За мен лично, културната 

компетентност, която сме постигнали в нашето училище, макар че не може да се каже, че е 

100%, е изключително важна и е компетентност, която бележи изключителен ръст в 

шестгодишното мое наблюдение на нещата. Това е компетентността, която всъщност сме 

постигнали в най-голяма степен и в най-голям процент си мисля аз.  

 

32. А на какво се дължи това развитие според Вас?  

 

 На промяната на културата на институцията отвътре. Защото всъщност заедно с учителите 

достигнахме до извода, че или трябва да убедим учениците си, че ще имат резултат и успех 

единствено и само ако учат, или просто няма да учат тук, защото не могат да бъдат пример 
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за подражание. Ех, как го казах. Не, вие ме разбрахте какво казвам аз, аз разбирам, че ме 

разбирате. Но всъщност така и постъпихме. В първата година петдесет човека, т.нар 

„мъртви души” изчистихме още от септември месец. Оттам нататък всички, които покриха 

държавните образователни изисквания за среден 3, съгласно учебните програми, ги 

покриха, ама наистина за 3. Тези, които не успяха първи път, не успяха втори път и видимо 

не успяват, си взимат документите и отиват в училище, в което те преценяват, че може и по 

друг начин да се случват нещата и ще ги покрият. И всъщност в един момент за две години 

останахме с -120 ученици от 500, аз дойдох на списък образец 500, стигнахме до 380.  

 

33. Това как се отрази на бюджета? 

 

 Много трудно. Имахме недадени плащания за 24 май, за края на годината, за 15 септември. 

Но фактът, пак казвам, че колегите не възроптаха срещу това, защото за тях то беше ясна 

политика, приета от всички нас взети заедно, не наложена от директора. И въпреки 

делегирания бюджет, и въпреки автономията, всъщност заложихме на качеството.  

 

34. А сега колко ученици имате? 

 

 550. От 380 до 550. Тази година имахме пет първи класа и върнахме 120 заявления. Но само 

чрез точно повишаване на ето тази любима на мен културна компетентност, тръгнаха да 

ходят по зелени училища, тръгнаха да ходят по екскурзии, тръгнаха да ходят ежемесечно 

на театри децата, колегите ги водят. Държат се наистина чудесно. Не се срамувам да кажа, 

че съм директор на 44-то училище и в началото не вярвах, че ще излезе някога от устата ми: 

„Гордея се с моята гимназия!”. Но всъщност за мен лично това е най-голямата 

компетентност да знаят да са адекватни, как да се държат, може да не са  най-великите 

отличници, не е необходимо. Няма необходимост всички да бъдат доктори на науките, 

въпросът е да са нормални, културни хора, компетентни и отговорни. Така си ги представям 

нещата аз.  

 

35. Казахте, че наистина сте постигнали един значим успех за тези шест години така 

сте променили изобщо нагласата на учители и на ученици най-вече и на родители. 

Друго нещо, което така излезе в разговора, че колегите са доста натоварени с някакви 

административни дейности, багажи и прочее, което не им дава възможност те да 

развиват допълнителни неща, било то работа с родители или развитие на умения, това 

са две много важни точки. Според Вас какво още друго може да се направи чисто на 
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ниво училище или чисто на ниво административна уредба, за да се даде възможност 

реална за развиване на уменията в клас и в час? 

 

 Аз на ниво училище не мисля, че бих могла нещо аз да ги облекча, защото в интерес на 

истината, колкото и да искаме да се облекчим, то трябва да се случи на ниво нормативна 

уредба, на ниво висшестоящо мен, макар че нямам идея как точно, не може да няма 

отчетност, но ето примерно нещото, което още не е влезнало, но ще влезе – личното 

образователно дело. Това трябва всеки един учител да попълва за всеки ученик, представям 

си го може би за всеки ден като поведение, като оценка, като наблюдение на това как той 

се е държал, не знам какво то ще съдържа, защото то още не е факт това нещо, то е все още 

идея. Освен това, ученическото портфолио, което много се чува, че догодина ще…Как да 

облекчим труда на учителя, когато той е все повече товарен? Ето съществуването вече на 

Националния инспекторат по образование. Хубавото е, че учителите  не ме  приемат като 

враг и като човек, който сам ги измисля тези работи и ги товари целенасочено. Има и неща, 

които ги правя, но не, за да ги товаря, а за да поеме всеки от нас своята отговорност. 

Примерно ние имаме бланка, на която бланка всеки колега си дава отсъствията писмено, 

подписва се и на негова база аз ги вкарвам във въпросната система с отсъствията. Няма как 

да им го облекча. Преструктуриране на учебен материал, болен е колега три дни, макар и 

един ден, няма значение времето, няма значение причината. Трябва да преструктурира нали 

трябва да е ясно кога ще го вземе този материал, доклад на класния ръководител за края на 

срока, няма как да го няма това нещо, доклад на ресурсния учител за свършената работа и 

координатор на екипа за подкрепа на личностно развитие. Тревожи ги хората напоследък и 

всъщност аз съм си признала честно, че това е едно от нещата, на които най-малко бих 

оказала контролна дейност, но те са длъжни да са тук във времето, в което трябва да 

организират допълнително обучение на ученици, получили слаб 2 за срочна оценка. Това е 

труд, който те са длъжни да положат, това е труд, който не се плаща, това е труд, който 

родителят трябва да е запознат с този график и учителят да е тук, защото ако някой родител 

каже: „Ами той има двойка, но един път не го е подкрепила учителката по математика 

(примерно)” този човек да каже: „Вие сте се запознали, това ми е графикът, Вашето дете не 

е дошло нито един път.” Т.е това са административни такива документи, които няма как да 

преминем, всичките ми учители имат такива графици, учениците са запознати и са си 

положили подписите. До момента обаче аз съм видяла двама ученици на консултация при 

колегата по математика в гимназиален етап. Не говорим за консултациите, които са за 

всички, говорим само за допълнителното обучение на учениците с двойки.  

 

36. А консултациите посещават ли се? 
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 Не бих казала. Те имат проблеми, защото нямат посещения редовни в учебните часове и 

натрупването на два часа математика незнание няма как да бъде наваксано.  

37. Но не знам дали точната дума е похвално, но все пак учителите, можем да кажем, 

че пишат двойки на тези деца, понеже това не е честа практика. Учителите го 

избягват, просто пишат тройки и избягват този труд, който Вие споделихте преди 

малко. 

 

 Аз искам да ви кажа, точно поради тази причина казвам, че това е нещото, което най-малко 

бих проверила. Не че няма понякога да го направя, защото го изискват и от мен, за да има 

контрол върху този вид дейност, тъй като тя е заложена като норматив, трябва да я спазвам 

и нея. Съгласете се, че този ученик има двойки, защото не е бил в час, значи викаме го едва 

ли не да му кажем: „Ела човек, защото имаш проблем”,  човека го няма отново. Аз какво да 

кажа, учителят е тук, какво да му кажа, да му кажа: „Защо не си провел тази допълнителна 

работа?” 

 

38. А Вие успявате ли да влизате в часовете на колеги?  

 О, на контролна дейност ли? Понякога даже и в повече от необходимото. Задължително си 

казвам, че всяка година поне при колегите, които са новоназначени за тази година, трябва 

задължително да вляза и влизам в техните часове. И друг начин правя, влизам, макар да не 

са новоназначени, в начален етап особено, всички колеги си правим един график за т.нар 

наши „открити уроци”, в които да се подпомогнем сами себе си. Един учител провежда 

урок, предварително се знае на каква тема, по какъв предмет, на коя дата. Всички, които са 

в противоположната смяна и могат да присъстват, идват и присъстват, по този начин могат 

да видят всички колеги без значение, разбира се говорим за хората със стаж, не говорим за 

новодошлите, то е предназначено най-вече за тях. Първо, как с едни и същи ученици работят 

различните учители и второ, как един и същи учител работи с различни ученици, това е 

много показателно и с какви методи – кое при теб ще работи, кое при мен може да работи. 

Ето аз ако това го направя, така би ми се отразило или ето това съм го правила, но нещо не 

ми се получи, мога да…По този начин също влизам. И вече съвсем като посещение на уроци 

задължително при новоназначените колеги иначе им правя проверки и на входните нива и 

на изходните нива особено на паралелките, които са ми важни – IV, V, VII клас. Без да ги 

предупреждавам. Те направят входните нива или класните, проверявала съм и класните, не 

да ги проверявам, след като колегите са ги проверили аз кажа, тъй като те и към момента, 

въпреки че наредбите казват, че тези писмени работи вече стоят у учениците, за наше 

спокойствие все още си стоят у учителите, защото ако постъпи една жалба, че ученикът в 
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бележника има 3 пък пише, че на класното има примерно 2, ние трябва да покажем 

класното, защото иначе не бихме могли да се защитим. Та като направят класните или 

съответно входните или изходните нива и са ги проверили колегите и са ги оценили,  с 

критерии, с анализ, със скала, как да ги облекча аз, не може в насипно състояние 2,2,2,3,5,8, 

10 и така, нали трябва да има – от този тип задачи си правим такива анализи, съвсем бегло 

– толкова 2ки, толкова 3ки, задачи с най-голяма трудност – тези, мерки за преодоляване – 

тези, на една страница, но е анализ. И вземам им анализите, вземам им контролните, вземам 

им класните, за мен това пък е показателно като сравнение на нивото на класовете. И това, 

разбира се, дали са проверени от учителя, дали са положили подписи, това пък вече е 

професионалното ми към учителите, освен към учениците като фокус и като ангажимент на 

учителите.  

 

39. Като казахте проверка, така накратко да Ви питам, когато идват от регионалното 

управление например на проверка, изобщо те споменават ли за тези компетентности, 

търсят ли ги да видят дали се развиват в клас? Интересуват ли се за тях, или изобщо 

не става дума за тях дори? 

 

 Зависи каква е проверката. 

 

40. А, да, те всъщност са тематични. 

 

 Ако дойдат примерно, защото са идвали, сега ще имаме между другото такава проверка по 

физика. Тъй като там имахме смяна на учител, помолих експерта да съм последна, от тези, 

които ще бъдат проверявани, за да може колегата да свикне.  

 

41. Те всяка година ли идват всъщност? 

 

 Не, има годишен план на РУО, който се оповествява на техния сайт. 

 

42. С дати ли? 

 

 Не, без дати. И ние ги очакваме всъщност тези проверки и моята молба специално...не 

говорим за тези, които са, как да кажа – изненадващите, текущи проверки. Такава текуща 

има за писане на отсъствията. Примерно една сутрин в 9:50ч охраната звъни долу звъни на 

домофона: „Добър ден, госпожа Кънева е при мен.“ казвам: „Добре, да заповяда.“, „Добър 

ден, г-жо Михайлова, проверка за отсъствия.“ „Заповядайте, г-жо Кънева.“ И така, тогава 
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няма как да стане за ключови компетентности проблем, но когато примерно проверката е 

по физика...Имала съм, да речем, проверка на колеги по български език в IV клас, тогава 

става дума, няма как. В зависимост от вида на проверката.  

 

43. При тези „тайни“, извънредни проверки се проверява документацията? 

 

 Не само. Проверява се не само документацията, проверява се документацията в НЕИСПУО 

и дневниците, но се влиза от клас в клас, броят се учениците колко са налични, гледа се в 

дневника и в НЕИСПУО колко са по списък, вижда се дали са внесени отсъствията и така. 

Т.е проверка на място в секундата броене на хората. Така че не е само документация. А 

примерно тези, които са за физиката, която очакваме в IX клас ще бъде и компетентости, и 

проверка на урок, материална база, интерактивни методи, проверка на документация на 

колегата и т.н всичко, всичко.  

 

44. Тъй като явно в София повече ви проверяват, ние като сме преподавали в 

провинцията РУО не е стигало до нас, ми е интересно, в смисъл, те пускат по какви 

параметри ще бъдете оценявани? 

 

 Не, нищо не пускат. После ни дават констативния протокол. 

  

45. А исках да попитам, все пак влизали сте в доста часове, имали сте открити уроци, 

което е много хубаво, ние така мотивираме училищата, с които работим, да имат 

повече открити уроци, може ли да кажете едно, две неща, които виждате, че се 

получават добре при учителите и едно, две неща, с които се затрудняват в 

преподаването?  

 

 Къде учителите срещат трудности при преподаването на уроци?  

 

46. Ако сте забелязали нещо, разбира се, и също какво им е лесно, от друга страна. 

 

 Различно им е лесно. По-скоро не им остава време за интерактивните методи. Аз, когато 

започнах тук работа, самите те проявиха желание за работа с Енвижън, двама човека. 

Платихме го тогава, т.е за сметка на училищния бюджет, за да не ги утежнявам, но по тяхна 

инициатива. Започнаха двама, след това се мотивираха от тях, започнаха и други и други и 

в един момент целият ми начален етап работеше с Енвижън. Не всеки час, то не е и 

възможно всеки час, в зависимост от това, което преподават или от вида на урока и т.н, но 
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работеха. Сега в момента работи само една учителка от начален етап, която преподава и 

информационните технологии, и е начален учител, но не заради информационните, а 

защото тя го прави добре и има необходимост от това, подпомага я, хубаво ѝ е, на децата 

им е хубаво. Но лека-полека от този непрекъснат динамичен напън всъщност всички 

изгубиха някак си енергията и мотивацията и това да правят и не знам как да я възвърна. В 

един момент ние плащахме пет лиценза за Енвижън, ползвахме го в пет класни стаи, което 

значи в десет класа и сутрин, и следобяд в стаята и сега се оказа, че самата тя, тъй като 

никой друг не пожела да платим лиценз, самата тя си намери спонсори, родителите платиха 

лиценза и само тя има Енвижън и още една колега, която от време на време го ползва, но те 

понеже са си приятелки, взема нейния лаптоп, за да ползва Енвижън-а. Т.е не че им е трудно, 

просто динамиката и ежедневието и стигаме пак до това нещо. В интерес на истината, пак 

казвам, аз не съм от хората, които някак си ще се задоволи само и единствено с учебната 

дейност, ето сега вчера след съвета винаги през месец април, около Великден правим 

отворени врати, неслучайно ги правим в събота, за да могат да дойдат всички 

заинтересовани родители, деца, учители. Там не могат да кажат „Не искам“ ето там е 

мястото, където в извънкласните дейности да си покажем другите компетентности. Още не 

сме почнали днешния ден и вече на таблото стои: за сценарий – участници, за дейности – 

участници. Не защото искам още да ги товаря, но защото и аз не се жаля и си давам сметка, 

че само ако е отворено училището, може да постига резултати. Мен лично като директор не 

ме устройва това да имаме само и единствено учебна дейност, т.е да затворим училището, 

да влизаме в час и да излизаме и да ни гледат като във времето на баба, няма как, то не е 

времето на баба вече, не е времето вече с пръчката. 

 

47. А извънкласните дейности за какво помагат най-вече? 

 

 За всичко помагат. Ето утре в 12:30ч сега като ви изпратя имаме „Екопатрул“, клуб по 

интереси, от тези, които заниманията по интереси сега имаме вече възможност да направим. 

Финансирани са всъщност пак целево за занимания по интереси, там имаме два клуба за 

музика, там имаме два клуба по шах, имаме един „Екопатрул“, имаме един „Сръчко“, 

всичко, което виждате, е изработено от такива извънкласни дейности. Било с изобразително 

изкуство, било с всичко, което виждате някъде направено нещо си, е така. Като ви 

изпращам, в учителската стая ще видите две табла, направени от първокласници, заедно с 

учители и родители, разбира се, няма как. Без родителите сме загубени, това е истината. 

Ако не сме ги спечелили, сме загубени. Започват да ни бъдат противници, а това не е добре, 

за децата не е добре. Та, от стари неща са направили нови неща. Поканата, която са ми дали 

за утрешния ден, ето от старо нещо „Екопатрула“ от първи клас. Направено от Теодора, 
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радетел на българските традиции, която силно се възпротиви да празнуваме Хелоуин, а не 

1ви ноември. За това помагат извънкласните дейности. От торбички са си ушили дрешки. 

Утре ще направим тържество, за да покажат на всички първокласници на групи как трябва 

разделно да събираме отпадъците и са си направили за куклен театър кукли от отпадъчни 

хартии. Самите те са се облякли с нарязани от торбички, от каквото се сетите. 

Изключително ангажирани, те може три дни само това да правят, но са щастливи и 

родителите няма да ги питат дали са учили, повярвайте ми, но няма лошо в това. Те и по 

този начин учат.  

 

48. А това е по инициатива на началния учител, на възпитателя или? 

 

 На началния учител заедно с възпитателя. Но „Екопатрулът“ не е само за един клас, той е 

за всички. Групата е смесена. Примерно „Скрач приятели“ пак в начален етап група, тя е 

също от всички IV и III класове, свързана с информационните технологии.  

 

49. Вместо край да Ви попитаме дали има нещо, което сме забравили да попитаме или 

искате да споделите друго? 

 

 Аз не знам дали съм отговорила на въпросите така както е била вашата нагласа за отговори, 

но всъщност отговорих от моята гледна точка като директор и по-скоро като 

административен човек, но то не е малко, защото няма как без нормативната уредба. Мисля 

че всичко, което ви интересува в тази връзка бих казала, виждам и други неща, но те не са 

зависещи от мен. Виждам, да речем, и не са и толкова свързани или може би са свързани с 

компетентностите, фактът, че профилите започват и са само в XI и XII клас, съгласно 

наредбата за профилираната подготовка. Няма как за два класа кой знае какви 

компетентности дълбоки, при положение че след това ще са матурите. Дигиталните 

компетентности, това е работа в онлайн среда, няма как за два класа, колкото и часа да са, 

то трябва да има наслагване с време, според мен. 

 

50. Извинявайте, че Ви прекъсвам, този технологии и предприемачество успява ли 

нещо да добави като такава стойност за децата? 

 

 Не мисля, технологии и предприемачество са в съвсем друга връзка. Технологии и 

предприемачество като предмет са свързани с компетентност как да отидат на магазина, 

какво да си купят, какво да гледат в касовата бележка, т.е в друга посока са, не са свързани 

с информационните технологии, информатиката и дигиталните компетентности. Освен 
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това, фактът, че децата учат до X клас и ако има свободни места, аз го разбирам като една 

базова подготовка, еднаква почти за всички до X клас и профилирането чак в XI и XII клас 

с профилираната подготовка. Децата до X са били при мен, виждат, че в чуждоезиковия 

профил има свободно място, някак си те са влезли с прием след VII, след основно, влезли 

са за профил „Софтуерни и хардуерни“, не залагаме нищо до X, в XI виждат, че има 

свободни места в чуждоезикови и отиват в нещо съвсем друго. Всъщност те са се изгубили 

вече според мен. Да кажем то е въпрос на институционална политика, ние чрез училищните 

учебни планове още в VIII клас чрез избираемите, ЗУЧ-а го оставяме, там няма как да 

пипаме, знаем го добре всички, но чрез раздел „Б“ и раздел „В“ се опитваме да дадем часове, 

които да подкрепят профила, макар да не ги наричаме така, но даваме математика, 

информатика и информационни още от VIII клас, за да може малко да изградим и малко да 

подкрепим да стигнат до XI и там да са вече знания на друго ниво, защото там вече е 

модулно обучение. Но ако всички училища правят това, защото е логично да го правят, то 

няма друг начин, това са нашите ученици, така са влезнали заради това точно, ако всички 

училища правят това, то и при нас ще учат информатика, информационни и математика до 

X, в един момент ще му се види много трудно, отива в профил чуждоезичен или отива в 

профил предприемачески. В XI и XII клас обаче. За мен това е загубена кауза. 

 

51. Само един последен въпрос. Този предмет технологии и предприемачество и 

другият нововъведен гражданско образование от какви учители се водят? 

 

 Технологии и предприемачество специално при мен аз имам от бившите полувисши 

институти, така да ги наречем, когато имат такива имат домашни техники, технологии. При 

мен имам такива. И учителят ми по изобразително е такъв и води и технологии и 

предприемачество и заместник-директорът също. Гражданско образование нямам такъв 

предмет, но ако имам бих го дала или на учителя по обществени науки, т.е по история и 

цивилизация или по география и икономика, нещо от тези науки. За да го има такъв предмет 

и да го води определен учител с определена квалификация, то значи училището трябва да е 

голямо и той да прави норматив от това гражданско образование, което според мен е също 

като философията – абсолютно невъзможно. Горе-долу в този казус ще влезе и 

гражданското. 

 

------------------------ 

Интервю с директор на училище 
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1. Каква Ви е първата асоциация, просто чувате ключови компетентности, кое е 

първото нещо, което Ви идва на ум? 

 Това е нещото, което трябва да се формира в децата. Това са техните умения, техните 

знания, техните възможности, едно време бяха знания, умения и отношения  към всичко, 

което ни заобикаля. Това са обикновено нещата, които ги асоциирам с компетентности. Т.е 

възможността те да ги прилагат в реалния живот, всички тези умения, които придобиват в 

училище, да речем. И не само в училище.  

2. Тук развиват ли се изобщо, а и не само във Вашето, по принцип в училище развиват 

ли се, има ли почва за тях, така да се каже? 

 Да, има почва. Ако наистина учителите спазват нормативните уредби и спазват тези учебни 

програми, които аз мисля, че добре са направени, мисля, че наистина умеейки те да прилагат 

тези компетентности в преподаването си, т.е да разбират, че всъщност това са 

компетентностите, които децата трябва да придобият и да развият, то тогава това се случва 

и става възможно. Според мен те несъзнателно предават тези компетентности на децата, 

тъй като, знаете, нормативните уредби са отскоро и така малко им е трудно да преминат от 

едната терминология на другата, всички тези умения, които едно време се водеха умения, 

те сега като компетентности ги преподават несъзнателно на учениците, въпреки че в 

разпределенията, които са им, ето аз даже тук съм си отворила моето разпределение, те 

компетентностите са много, въпреки че са формирани в няколко групи. Всичко това, на 

което ги учим в училище формират някакъв вид компетентност, т.е развиват компетентност. 

3. А Вие по какво сте преподавател? 

 Аз съм преподавател по информационни технологии, първата ми специалност обаче е 

трудово-политехническо обучение и преди, когато трудовото обучение си беше трудово 

обучение, бих казала, там малко не съм съгласна с учебната програма, тъй като материалът 

стана много по-теоретичен, а ние в училище би трябвало да формираме точно такива 

компетентности у децата, уменията им да се справят в житейски ситуации. Специално за 

мен технологиите и предприемачеството, както сега се води този предмет, трябва да 

развиват в децата тези компетентности, как то като картината му падне от стената, как то 

да вземе един чук и да забие този пирон, те нямат такива компетентности. Бих казала, че в 

никакъв случай не ги развиват, въпреки че нашата учителка по технологии и 
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предприемачество много от тези видове компетентности ги прилага в часовете си. Те 

изработват и различни изделия от дървесина, изготвят и от метал, но повече залегнало е 

развиването на икономиката като компетентност. 

4. Това казвате е по нейна инициатива, не е включено в програмата? 

 Не, включено е в програмата, но много малко е залегнало. В смисъл сега, ако тя едно 

изделие не може да се изработи в никакъв случай от децата за два часа, 90 минути, няма как 

да го изработят. Необходимо е много по-дълго време за изработването, но тя следващия час 

трябва да вземе друг урок и в този урок вече трябва примерно да готви и някак си може би 

упражненията са прекалено малко в новите учебни програми. По-голяма част са застъпени 

нови знания, нови знания, а пък всички тези компетентности, които ги развиваме в 

учениците би трябвало да се затвърдят по някакъв начин. Аз не мога днес да предавам Excel 

примерно, аз днес му предавам как да въвежда в клетките текст и на другия ден вече ще 

вкарвам диаграма и т.н без това нещо да е упражнено. Прекалено малко са упражненията. 

Аз не го правя така, разбира се, аз невинаги се съобразявам с учебните програми и съм 

гъвкава в това отношение, защото смятам, че много по-важна е практиката, отколкото 

теорията може би, защото съм учител по технологии, първата ми специалност е такава и за 

мен това е по-важно.  

5. Казахте, упражненията са малко, Вие наблюдавали ли сте какви са другите 

затруднения на учителите, на учениците, за да ги развиват наистина тези 

компетенции? 

 Аз, когато им вляза на проверка, да ви кажа честно, урокът минава перфектно. Там виждам, 

че го правят, развиват ги тези компетентности. Примерно влизам в урок по български език, 

имат да четат, да, децата четат в часа, четат, но според мен трябва наистина, специално за 

четивната грамотност, защото виждам, че в своя предмет срещам трудности, то като не 

може да прочете задачата, то не я разбира, то я прочита, но четенето с разбиране е много 

трудно за учениците и смятам, че трябва допълнително да се занимават учителите точно с 

това – да учат децата да четат и да разбират обаче. Не машинално просто да прочетат текста. 

Може би би трябвало повече да ги карат да мислят и да разсъждават върху това, което са 

прочели, а не само просто четете текста тук. Учителите не го правят в моето училище така. 

Използват електронните уроци, поставят им задачи сами да се справят и ако не могат, тогава 
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тя съответно помага, използват различни интерактивни методи, така че тези деца да стигнат 

сами до крайния резултат на задачата, която са им поставили. 

6. А какво им пречи според Вас, т.е дали е подготовка, или време, или напрежение? 

 Според мен има достатъчно време за подготовка. Напрежението наистина е много голямо 

и ако в един клас, знаете вече, че в училище, ако в един клас може да има деца със специални 

потребности и ако има едно такова дете в клас, много трудно учителят успява хем да 

овладее дисциплината, хем да провери домашните, след това да им предаде урока, че и да 

затвърди всичко това. За 45 минути, специално говоря за V, VII клас, 45 минути са ни 

часовете, учим на една смяна и времето не достига. Почти във всеки клас има проблемно 

дете, дали ще е със СОП, или ще има проблеми с дисциплината. Децата станаха различни 

от това, което беше едно време и общо взето е трудно. 

7. А щом сте една смяна, V и VII клас също ли са на целодневна форма на обучение? 

 Не, няма желаещи. Принципно пробвахме първата година, когато беше, за V клас да пуснем 

целодневната форма на обучение и само петима родители пожелаха от, да речем, 90 деца, 

защото обикновено четири класа са ни петите, тогава бяха три, имаше само 5 или 6 

родители. Самите деца някак си след V клас не желаят да остават в училище целодневно.  

8. Тъй като преди едно от нещата, които казахте е, че четивната грамотност е много 

важна и тя всъщност им пречи както в българския, така и в часовете по информатика, 

друга много важна компетентност пък са уменията за учене, мислите ли, че 

целодневната форма на обучение помага за тяхното развитие? 

 Мисля, че помага стига учителят в групата или този вторият учител, който е, стига той 

наистина да бъде помощникът, а не учителят, който да им напише задачата на дъската и те 

да я препишат от дъската, защото за мен това не е писане на домашни, това не развива 

компетентността за учене. Т.е много от децата, наблюдавам го и в училище, много от децата 

чакат наготово, не им се създава навикът сами да учат. Това е един от проблемите, които 

наистина го срещам тук, правила съм забележки и то не само тук, аз съм сигурна, че 

навсякъде само и само да се напишат по-бързо домашните, дайте ще ви напиша на дъската 

решението, преписвайте, въпросът е да имаш домашно утре като дойдеш сутринта на 

училище ти да не си без домашно и вкъщи, разбира се, да видят, че си е написало детето 

домашното. В интерес на истината родителите много не ги интересува това. За тях е важно 
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детето им да можем да го отглеждаме тук до 18ч пък ако може и до 19, 20 часа. Като го 

оставят в 7:30 да си го вземат в 19:30. Родителите прекалено много прехвърлиха 

отговорностите върху учителите и очакват ние тук в училище хем да ги учим, хем да ги 

възпитаваме. 

9. От кое не се интересуват? От оценките или? 

 От оценките много се интересуват. Не се интересуват от факта дали детето, когато се е 

прибрало от занималнята, целодневната, говоря от първи до четвърти клас, не му отварят 

даже тетрадката да погледнат вкъщи, не казвам всички, но поне 50% не знаят какво учат и 

не знаят дали детето си е написало домашното за утре. Дори учителката да е казала: „Той 

си тръгва по-рано днес, много Ви моля, не си е дописал еди какво си, нека да си го допише.“ 

Вкъщи детето вече не го дописва. То придобива навика тук да си пише домашните, но 

когато си е вкъщи за него това не е задължение и той домашни няма как да пише, те са за 

училище.  

10. Тогава има ли го този момент, да речем, петокласниците по-малко да си пишат 

домашните от четвъртокласниците? 

 Зависи си от класа, зависи от това какви навици това дете е придобило до IV клас и 

компетентности, да речем, е придобило до IV клас. Ако учителите са го натискали, защото 

няма смисъл да се лъжем, знаете има учители и учители. Едните си вършат много съвестно 

работата, другите гледат да отбият номера, въпреки че аз съм изчистила тези, които отбиват 

номера, но всеки има някакъв ден, в който точно днес аджеба не ми се прави тази работа. 

Но ако детето е придобило тези навици от  I до IV клас и ако родителят вкъщи е проверявал 

дали има домашни, в него вече това се е формирало като компетентност и той знае, че не 

може да отиде на училище без да си е написал домашните. Имаме такива деца, много са, но 

имаме и такива, които ако от първи клас не свикнат да си пишат домашните, вярвайте че до 

седми клас ще си идва без домашни. 

11. А от какво зависи да бъдат придобити тези навици  от  I до IV клас и да останат? 

 Зависи определено от учителите, но смятам, че родителският контрол, контролът вкъщи 

трябва да бъде много по-голям. А родителите нямат достатъчно време, т.е не бих казала, че 

нямат време, всеки би трябвало да може да отдели време за детето си и види аджеба „Какво 

прави ти днес в училище, написа ли си домашните, я да видя докъде сте научили“. Събота 
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и неделя не само да играе, дай му 2-3 задачи да реши, направи му една диктовка, но вярвайте 

ми родителите нямат желанието по-скоро, смятат че тук трябва да се случи всичко това.  

12. А мислите, че това е по-скоро липса на желание, не толкова незнаене примерно да 

се сетят да му дадат задачи или диктовка? 

 Ами да, да ви кажа и по себе си съдя. Синът ми е вече доста голям, на 28 години е, но знам, 

когато беше ученик, че сега защо да не сготвя, да напазарувам и да изляза някъде на 

разходка, вместо да го накарам тук да седне и да реши 5 задачи. Така че те казват: „Напиши 

си домашното.“ и детето се появява и казва: „Аз си написах домашното.“, но той не си прави 

труда да провери дали наистина го е направил.  

13. Само за да затворим тази тема, от Ваша гледна точка родителите тогава от какво 

се интересуват най-много, свързано с децата? 

 Интересуват се от оценките им, определено. Оценката за тях, според мен, е водеща, защото 

когато учителят не изисква достатъчно от учениците и им пише високи оценки, те нямат 

проблем с този учител, те не се оплакват, когато обаче учителят изисква от децата и то 

много, натиска ги да учат, те знаят, че могат да бъдат всеки ден, имам един учител, който 

всеки ден изпитва трима ученици в класа и те си знаят – той трябва да изпита трима човека. 

Да, но децата изпитват страх от този учител, защото невинаги са подготвени за часовете и 

тогава този учител вече е лошият, защото той го вдига детето дали от незнание, или случва 

се понякога по-чувствителни деца има, които да се притеснят от факта, че трябва да 

разкажат някакъв урок пред целия клас или дори пред учителя и съответно детето изкарва 

по-ниска оценка. Тогава идва родителят и казва: „Той всичко си знае вкъши, аз го изпитах, 

той си знае урока обаче днес станал и получил слаба оценка по предмета значи този учител 

не става.“ Така че специално на родителите не можем, общо взето, да им угодим. Ако 

учителят е взискателен и наистина иска да научи децата, той е лош учител нали пише по-

слабите оценки, обаче ако пише там шестиците на килограм, пък знания получило, не 

получило детето – няма значение, важно е бележникът и накрая в дипломата да пише – 

отличен 6. Имам такъв проблем сега в VII клас, тъй като, знаете, след VII клас 

кандидатстват, няма как да останат в нашето училище, точно такъв е проблемът.  

14. Да  Ви прехвърля малко към Закона. След Закона Вие виждате ли изобщо нещо 

променено, т.е нещо на Вас, на Вашата работа като директор? 
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 Стана ми повече бумащината. 

15. И за учителите включително, в смисъл изобщо на училищно ниво нещо промени 

ли се? 

 Всички учители казват, че и на тях са им станали много писанията. Аз не виждам какво 

толкова имам да пиша, ако съм като учител. Те си получават допълнителното пари за това, 

че са класен ръководител, имат си задълженията, 8-часов им е работният ден, дали ще са в 

училище, дали няма да са в училище, никой, общо взето, не ги задължава въпросът е на 

другия ден те да са подготвени за часа, съответно да са си разписали там каквото трябва да 

се пише по нормативните документи. Специално санкциите за учениците, бих казала, че 

нищо не се е променило. Да, вече не казваме, че ги наказваме, казваме, че ги санкционираме. 

Мисля, че тези мерки, които ги въведоха в Закона и в нормативните документи, т.е 

наредбите не мисля, че имат ефект. Ти го санкционираш със забележка, много важно, една 

забележка. Общо взето, родителите станаха водещият фактор в училище. Ние учителите и 

директорите сме с вързани ръце. Може би вчера сте гледали по новините девойките, които 

играеха кючек в професионалната гимназия, така че какво да направи директорката, отишла 

е, проверила е часът, знае, че това се случва, направила е забележка на учителката. Аз така 

по същия начин махнах една учителка, да, но тя беше на временен договор. Много често 

учителите съдят директорите за това, че ги уволняват неправомерно, според тях, за това че 

не изпълняват съвестно задълженията си, а наистина е трудно да овладееш един клас, ако 

не го можеш. Промениха се доста неща. Аз тайно се надявам сега да въведат, т.е тази година 

аз смених електронния дневник, защото бяхме на един, който много не ми харесваше и не 

беше много функционален, но ще им махна бумащината, т.е ще махна тези хартиени 

дневници, въвела съм вече електронния дневник и от догодина няма да имат хартията, върху 

която да пишат. Вярно накрая пак ще убием 2-3 гори, защото тези дневници ще трябва да 

ги разпечатаме и да ги съхраняваме пет години, природата няма да успеем да я запазим. От 

всичко, което е електронно, както виждате, имам повече хартия по бюрото си, отколкото 

файлове може би имам на компютъра си. От такава гледна точка, че ни облекчиха работата, 

не ни е облекчена работата. Пишем, принтираме, сканираме, хем го сканираш, хем го 

принтираш, хем го съхраняваш някъде на хартиен носител - нещо, което е абсурдно.  

16. Виждате ли някаква промяна в нагласата на учителите, т.е примерно както 

казахте преди, че учителят изпитва примерно сега за знания, т.е имат ли някаква 
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промяна да са насочени към повече да развиват умения, както примерно учителката 

по английски, с която говорихме, тя е много мислила в тази посока? 

 Да, тя специално много добре си развива уроците в часовете. Всичките ми кабинети са 

оборудвани с мултимедия. Кабинетите по изобразително, музика и информационни само 

все още не са оборудвани с мултимедия. Всяка една учителка има, от моя страна, ѝ е 

осигурено всичко, което да може по този начин да работи, т.е да развива развива различните 

видове компетентности, както дигиталните ги развива госпожата по английски заедно с 

ученето на чужд език и т.н. Мисля,че всички имат условията да го правят, но не всички го 

правят, повярвайте ми. Няма училище или директор, който да каже: „Да, моите учители 

всички развиват абсолютно всички компетентности в учениците.“ Няма и не го правим, 

убедена съм в това. Имам примерно една начална учителка, за четивната грамотност като 

говорихме, тя например в петък им дава, те си отиват, взимат си от библиотеката книжки, 

водят си читателски дневници, както едно време ние в училище имахме читателски 

дневници, тя им е въвела читателски дневник и отделя в понеделник за всичките в часа на 

класа или след часовете остават, те да разкажат какво са прочели. При нея няма измъкване, 

ако не си прочел тези 20 страници, продължаваш и прочиташ 40 за наказание в събота и 

неделя. Така че ето тя, начална учителка е, развива много от компетентностите в учениците.  

17. А мислите ли, че нещо в подготовката им, т.е примерно обученията, които са на 

квалификация или подготовката, ако имате млади пък учители от университета, 

нещо помага ли им, за да могат да превключат на тази вълна за компетентностите? 

 Ето сега например тази година им направих обучение на тема „Интерактивните методи в 

обучението“. Много техники ни показаха, които и за мен бяха интересни, но да ви кажа 

честно учителите реагираха по следния начин „Ами то ще настане хаос в класа“. Защото 

това беше под формата на игра – трябва да станат, трябва да се подредят, кой по-бързо ще 

вземе там различни видове игри показаха, което обаче според мен успява да ги концентрира 

децата, да ги съсредоточи върху самия час, ако това е свързано с учебния предмет и би 

трябвало да е свързано. Тя примерно ни караше да правим едно плюс едно е равно на две, 

ето ви час по математика как да започне часа, хем да станат, хем да се раздвижат малко, хем 

да развият освен компетентности там за владеене на математика и т.н природни науки, 

развиват и творческо мислене, съсредоточаване, защото то не е лесно да кажеш едно пък 

после да направиш плюс пък после още едно, все пак трябва да имаш някаква концентрация, 

за да свържеш цифрата с движенията на ръцете и въобще със самата задача.  
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18. Това за мен поне е много интересен въпрос, как се ориентирате, как избирате 

обучителна фирма, как избирате кой да проведе обучението на учителите?  

 Ами просто виждам темата, която ми харесва и избирам. На съвет или на някакво 

съвещание ги питам: „Колеги, ето ви тук примерно имаме 10 теми, харесват ли ви тези теми, 

върху коя от темите искате да бъде обучението?“ Все пак са 70 човека и могат 70 човека 70 

теми да си изберат, ограничавам ги до 3-4 теми, които примерно не сме минали през този 

вид обучения и предлагам. Фирмите, ………. (име на фирма) е едната фирма, с която сме 

работили, една година имахме друга фирма, която не я харесах, даже не си спомням как, 

обучението беше просто ни накараха да заспим наистина на това обучение. Не го проведоха 

както трябва, беше много кратко и аз лично нищо не се обучих на това обучение. Но тази 

година обучението беше много добро и наистина много интерактивни методи показаха. 

Малко са учителите обаче, които ги прилагат. Даже днес на съвета мога да ги питам колко 

са приложили тези интерактивни методи. Понякога съжалявам, че сложих и тази 

мултимедия във всички кабинети, защото те казват: „Ние използваме интерактивни методи, 

използваме мултимедията“ И какво? Това да прожектираш урока, 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 олекотяване на раниците на учениците. „Не си носете 

учебниците, защото аз учебника го имам да ви го прожектирам на дъската.“ 

19. А каква е причината според Вас не всички учители да... 

 Малка им е мотивацията. Слаба им е мотивацията. Дори парите не са мотивация за тях. 

Изморени са. Обременени са с претенциите на родителите, прекалено много са претенциите 

на родителите. Децата са различни, трудно успяваш да ги накараш да те уважават като 

учител. За тях учителят не е авторитет, какъвто и да е учителят. Бих казала, че госпожата, 

при която бяхте, няма да цитирам името, е един много съвестен, много трудолюбив, 

креативен и всичко хубаво, което мога да кажа за нея, но ако питате децата, те ще кажат: 

„Страх ни е от нея.“ Страх ги е, защото тя е взискателна, но тя знае какво иска и тя постига 

високи резултати. Докато другите някак си много бързо губят мотивацията си и казват: „От 

тези нищо няма да стане“. Има и такива учители за съжаление.  

20. Сега примерно с повишаване на заплатите нямат ли желание да се пораздвижат 

малко? 
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 Тази вечер съветът ми ще бъде на тема „Раздвижете се!“ – покажете нещо, бъдете такива, 

каквито сте били, когато сте влезнали в училище. Няма да скрия, че персоналът е 

застаряващ, аз го гледам по заплатите, защото трудовият стаж им е голям, но пък има и 

учители, имам една учителка, която е на 65-66 години, 3-4 години е след пенсия, казвам ви 

този хъс, с който тя работи, го няма в младите. Бих я оставила още, но просто няма как. Но 

тя работи с душа, сърце и дава всичко за училището и за децата. Тази година извежда IV 

клас и просто съм сигурна, че ще изведе един перфектен клас, защото съм наблюдавала и 

предишния ѝ випуск. Аз не съм отдавна в училище, шеста година съм в това училище, но я 

виждам как работи.  

21. Казвате темата на съвета тази вечер... 

 Темата ми е „Приемът в първи клас“, но принципно ще се опитам да ги мотивирам, ще се 

опитам да ги накарам да работят за децата, не за себе си.  

22. Какво друго правите или искате да направите в тази насока наистина да се 

раздвижи колективът? 

 Много неща искам да направя, но финансите ни спират принципно, защото и средата е 

много важна. Самата среда, в която влизат учениците, говоря материално, самият кабинет 

аз искам да изглежда много по-модерно, искам да изглежда училището на новото време по 

някакъв такъв, хем да го има домашния уют, хем да се вижда, че е институция, но децата да 

не се чувстват като в едни кутии затворени и да няма какво да правят. Една класна стая с 

едни чинове и това е. Опитвам се да им дам свободата да направят различни видове 

извънкласни форми. Едни го правят, защото искат да взимат повече пари, други го правят, 

защото наистина искат да го правят и наистина искат да формират определени 

компетентности. Примерно класове, в които нямаме изобразително изкуство, защото ние 

имаме паралелки с избираеми предмети изобразително изкуство, избираеми предмети 

хореография и всичките тези деца, които нямат тези избираеми учебни класове, могат да се 

включат в такива извънкласни дейности по приложни изкуства, по живопис и т.н. И мисля, 

че сме дали точно това ще ги накараме учителите да помислят какво можем допълнително 

да направим, така че да задоволим както нуждите на учениците, така и желанията и на 

родителите да удовлетворим. 

23. Изобщо на ниво нормативна уредба нещо може ли да се направи в тази насока? 
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 Те сега тази година промениха наредбата за приобщаващото образование, в която вмъкнаха 

заплащането на тези извънкласни форми, защото училището, при това увеличение на 

заплатите, бих казала, че странични средства за извънкласни форми – няма. Направиха го и 

учителите, между другото аз имам 20 групи направени в училище за извънкласни дейности, 

като те са различни, отделно си имаме платените извънкласни дейности, които са примерно 

различните видове спорт и т.н. Децата напълниха групите. Учителите работят с желание. 

7.50 лв на час, 30 часа, можете да сметнете сами колко, но би трябвало може би парите за 

материалите и за различните видове консумативи да бъдат повече, защото те не достигат. 

Едно приложно изкуство няма как да се прави само с един бял лист и с една ножица, трябва 

си материали, за да може да се получи все пак тази форма.  

24. Казахте учителите с желание участват в тези извънкласни форми, те ги 

организират по-скоро отколкото да участват в тях. Всъщност извънкласните дейности 

какво дават на учениците? 

 Доразвиване на компетентностите им. Колкото и да се опитваме в час да ги развием, 

задължително трябва допълнително да се работи за развиването на тези компетентности, 

защото в нормалните часове по изобразително, които са два, да речем, цитирам специално 

изобразителното изкуство, два часа седмично, учителката видяла го, не видяла го, не 

смогнала да му обърне специално внимание, но в тези извънкласни форми групите са по-

малки, т.е 15 деца, специално аз така съм ги пуснала изкуствата, 15 деца и учителят може 

да го насочи, помага му повече да развие специално компетентностите си. Така е и с езика. 

Ето г-жа Караманолева сигурно ви е казала, споменах я, че тя има извънкласна форма, която 

ѝ е свързана и с информационните технологии. Тя в своите часове развива много видове 

компетентности.  

25. А кои са най-важните компетентности, които трябва да се развиват? Казахте 

четивната грамотност, кои други според Вас?  

 Общуването на български и на чужд език. На мен лично общуването на чужд език страшно 

много ми липсва, тъй като не мога да науча никакъв език. Правила съм опити, просто не ми 

се развързва езикът. Явно съм повече човек на техниката. Да, четивната грамотност, 

уменията да се общува, защото в този век на комуникации електронни децата забравиха да 

общуват, те не знаят как да общуват. Дърпат се, бутат се, липсва контактът, липсва им 

въобще начинът на комуникация между тях. Може би това е една компетентност, която би 
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трябвало да се развива от учителите, да се доразвие, да ги научат как да общуват, защото те 

не могат. Гледам ги в междучасие са ето сега четвърти клас примерно свършват, понеже са 

ми на етажа, и двама ученици, те имат организиран отдих и спорт, остават на целодневно 

обучение, имат време да отидат да обядват, имат време да играят организирано и т.н, аз ги 

гледам тези двамата сядат между саксиите, видяли сте тук има едни сандъчета, сядат между 

саксиите, вадят телефоните и започват да играят на някаква игра. Минах един ден, минах 

втори ден, на третия ден спрях и попитах: „Добре, защо седите тук?“ „Ами играем си.“ „А 

защо не сте с другите?“ „Ами не ни е интересно.“ „А защо точно тук седите?“ „Защото тук 

е най-силен Wi-fi-ят.“ Така че...трудно е, децата наистина не общуват, не говорят, те са на 

Viber, на Facebook, пишат, наблюдавам го и при сина ми и снахата примерно. 

26. Това как влияе на учебния процес? Променя ли се? 

Не влияе. В самите часове няма как да се случи, защото не е позволено използването на 

мобилни устройства. Всеки учител е преценил и решил как точно ще си провежда часа. 

Дали ще им събира телефоните, дали просто ще им забрани да ги използват, да си спрат 

звука и да ги сложат в чантите. На всеки съм дала свободата да решава и да избира. Днес 

точно това си говорихме с една колежка от втори клас идвайки на работа. Тя казва: „Знаете 

ли, госпожо, какво направих вчера?“, казвам: „Какво?“ „Ами събрах им телефоните в 

началото на деня“ ,понеже това го правят много от учителите в училище, но тя лично не го 

е правила, „и им ги дадох в края на деня. Те бяха различни, мислеха, разсъждаваха, в 

междучасията се подготвяха за часа ми. Аз влизам, те са извадили учебниците. Атмосферата 

беше съвсем различна.“ казвам „Можете да го споделите това с колегите довечера на 

съвета.“ Защото те, окей, в час няма да си извадят телефона да го ползват, защото е 

забранено, но в момента, в който бие звънеца, то вади телефона, застава и зомбира. Ама 

какво има следващият час, ама дали си е извадил нещата, дали ги е прибрал, него това не го 

интересува. Влиза учителят и в един момент се оказва, че това дете вече оставя телефона и 

започва тепърва да рови в раницата да вади учебници, тетрадки и т.н и се губи времето. 

27. Последно от мен, като казахте четивна грамотност и общуване, това са умения, 

които трябва да се развиват специално в часовете по български език и литература или 

във всички? 

 Не, във всеки един час си го представям това нещо да се развива, тъй като няма как по 

история четивната грамотност и общуването нали трябва по някакъв начин да се предаде 
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тази информация, нали възникне някакъв спор. Да речем, даваш казус и съответно трябва 

всеки да каже своето виждане по въпроса. Така че във всички предмети, дори в предмета 

технология, който е технологии и предприемачество, дори там то, ако няма четивната 

грамотност, как ще разбере каква е задачата, която му е поставена. По информационни 

технологии е същата работа. Защото на мен ми се случва, V клас, четат задачата, пробвала 

съм, правя го и до ден днешен казвам, аз им показвам упражнението, което трябва да 

направят и казвам: „Сега започвайте, това е задача втора.“ и след малко се чува: „Госпожо, 

какво точно трябваше да направя, къде трябваше да влезна?“ казвам: „В задача номер 2 

пише: отворете папка еди коя си, отворете файл еди кой си, направете еди какво си. Ти 

можеш ли да четеш?“ „Мога.“ „Тогава наведи глава, чети и изпълнявай операциите, които 

са ти показани в учебника, щом не си запомнил това, което аз съм показала на дъската.“ 

Така че няма предмет, в който да не се развиват всички тези видове компетентности. Е, 

добре де, във физкултурата малко, но там пък има общуване, там няма начин. 

28. А като, чисто питам за предмета, защото казахте, че го преподавате, виждате, че 

учениците четат една задача, не я разбират, какво се опитвате да направите? 

 Аз първо им показвам задачата. Има деца, които не са разбрали и не знаят как да го 

направят, нищо че сме в този век на технологии, има много деца, които не знаят как да 

запаметят файл, имейл как да използват и т.н. След като не се получи, след като то започне 

да чете и пак не му се получава, ако е по-голяма част от групата, аз отново сядам и показвам, 

но ако са един-двама ученици – отивам индивидуално, заставам до него и му показвам какво 

точно трябва да направи, за да може да му се случи, за да може да изпълни задачата, която 

съм му поставила. Винаги в часовете трябва да имаш индивидуалния подход. Не може да 

работиш с целия клас и да се правиш, че не виждаш, че Иван примерно не разбира за какво 

става въпрос, защото целта е всичките, които са ти в час, да разберат какво преподаваш.  

------------------------- 

Интервю с представител на администрацията 

1. Като чуете умения на 21 век, ключови компетентности, каква е първата асоциация, 

която правите?  

 Когато говорим за ключовите компетентности на 21 век, които щем, не щем, просто 

времето го изисква, трябва да бъдат развити, защото, както казват не един и двама 
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наблюдатели в сферата на образованието, това, по което подготвяме днес учениците, след 

10, 15, 20 години няма да е достатъчно за тяхната реализация във всички сфери на 

обществения живот. След 10, 15, 20 години една голяма част от днес съществуващите 

професиите ще изчезне, ще се появят нови, за които ние все още не знаем какви ще са и 

няма как да се подготвят бъдещите учениците, за да се реализират в живота. Това не може 

да се осъществи, отдавна премина времето на занаятчийските умения, времето на 

репродуктивното образование, сега трябва да подготвяме децата за такива умения, с които 

да могат да се адаптират, да бъдат мобилни, креативни, да могат да се развиват в живота. И 

веднага на пръв поглед ми излиза необходимостта от изключително добри умения в сферата 

на дигиталните умения, защото, както виждаме, няма вече сфера, в която да не се прилагат 

дигиталните умения. Независимо какво ще работят в бъдеще, те трябва да имат уменията 

да работят със съвременната техника, която постоянно се обновява, изискванията на 

времето са такива, че трябва да бъдат много добре подготвени. Математическите умения са, 

бих казал, другите умения, които са изключително важни за бъдещите жители на планетата, 

защото в основата на всички науки стои математиката. Математиката е наука, която намира 

реализация във всички сфери, ако щеш и в сферата на физика и астрономия, химия и 

опазване на околната среда, биология и здравно образование, за самата математика да не 

говорим, информатика и информационните технологии. Тя просто е навсякъде. Едно от 

нещата, които бих казал е, че днес изключително много ни куца в сферата на образование 

подготовката по математика. Ние сме една от малкото държави, в които няма все още 

държавни зрелостни изпити по математика, но мисля, че държавите, които са водещи в 

сферата на образованието и в Европа, и в света, акцентът върху подготовка  в сферата на 

математиката е на доста  високо ниво. До голяма степен функционалната грамотност, за 

която всички толкова често говорим, четенето с разбиране, обогатяване на активния речник 

на учениците изисква в днешно време децата да бъдат с такива нагласи, с такава възможност 

за работа, че да извадят практическото от всяко едно задание, което имат, така че да могат 

да го приложат във всички сфери, в които те започнат да работят. Общо подготовката по 

природни науки изисква всъщност едни такива комплексни, бих казал, синтетични знания, 

които просто трябва да успеем да променим така учебното съдържание, което вие може би 

вече във вашите анализи сте засегнали, че не да бъдат сами за себе си в отделната научна 

среда, те трябва да бъдат комплекс от знания. Ако говорим, да речем, за знания в сферата 

на опазване на околната среда, то то ще влезе в него и познания по физика, и познания по 

химия, и познания по биология и ред други неща. Компетенциите на 21 век са всъщност 
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определящите. Това, което сме извели и вие сте извели във вашия сборник и сте посочили 

на базата на успешната практика на колеги, които са работили в системата две години, а 

някои и повече, всъщност именно върху това акцентира. 

2. Всъщност казахте, че наистина това са едни от най-важните неща да подготвят 

самия ученик за след 15-20 години и ние вярваме в същото нещо, казахте за 

математиката, че за момента подготовката не отговаря може би на това, което би 

трябвало да се даде тази основа на учениците. Що се отнася до другите компетенции, 

в момента доколко те се развиват в българското училище? Знам, че има някъде места, 

където се развиват много повече, отколкото на други места, но ако трябва да говорим 

общо – какво се случва според Вас? 

 В България действително има голяма разлика в нивата в образователните институции, 

погледнато и по географски, и по социален признак. Има училища, които са на 

изключително високо ниво и в същото време училища,  на които нивото е относително 

ниско. Много са факторите, които влияят на това – социален статус, владеенето на 

официалния език в страната, проблемите със задържането на учениците в училище и 

действително държавата работи в тази посока, както навремето беше създаден механизъм 

за превенция на отпадането на учениците, сформирането на екипи във връзка със стандарта 

на приобщаващо образование, подкрепата, която осъществяваме на всяко едно дете на 

всички нива за всяко нещо и то не само за децата със специални образователни потребности, 

а за всички деца, включително и за децата с изявени дарби, децата, които имат всякакви 

проблеми и тази политика мисля, че в голяма степен ще помогне на това да излезем от 

досегашната практика. Както знаете досега в едни училища беше концентрирана специално 

работата по приобщаващото образование, сега вече това стана ангажимент на всяка 

образователна институция – на всяка една детска градина, на всяко едно училище. Вече 

мерки в тази посока са взети. Знаете, че вече има училища, които назначават ресурсни 

учители на щат към самото училище, сформират се екипи за всяко едно дете и може би 

трябва и ние да видим този момент, в който децата да се движат по свои собствени писти, 

особено децата, които имат някакви проблеми.  

3. Т.е тип индивидуални планове? 

 Точно така. Индивидуални планове, индивидуални програми, индивидуални цели, които 

трябва да постигнат в своята подготовка без да даваме акцент върху някакви високи 
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резултати, които гоним да постигнем. По-скоро те трябва да бъдат първо – приети от 

общността като цяло, като хора, равни на всички останали и второ – те да могат да бъдат 

полезни на себе си и на обществото, когато излязат от училище да могат, съобразно 

способностите си, да се влеят в живота и в обществото. 

4. Това как се обвързва в смисъл приобщаването на всеки ученик и индивидуалната 

подкрепа с уменията на 21 век и изобщо с ключовите компетентности? 

 Дори едно дете, което няма общоприетите възможности да се впише в обществото, то също 

трябва да се научи, дори на някаква професия в училище. Както знаете ние имаме и сега 

такава практика при децата със специални образователни потребности, които да могат да се 

обучават в първа степен на професионална квалификация или участват в професията, за да 

могат след време да си намерят работа, да могат да издържат семейства, да могат да са 

полезни на себе си, да не тежат на социалната система на държавата и на обществото и на 

семействата си, разбира се. А ако едно дете има, да речем, повече възможности, деца с 

изявени дарби, трябва да се осъществи такава възможност за тях, че те да могат да развият 

максимално своите възможности, защото на обществото са нужни и хора с висок потенциал, 

и хора работници, и хора хлебари, и хора шофьори, и хора занаятчии, всякакви. Всеки 

трябва да намери своето място в обществото и да бъде обект на уважение от останалите.  

5. В ЗПУО за първи път се вкара словосъчетанието ключови компетентности. В 

новите учебни програми има специален раздел за умения. Това нововъведение колко 

е работещо по Ваши наблюдения, споделихте, че посещавате и различни училища, 

населени места? 

 Засега все още им е трудно на една голяма част от учителите да пренастроят софтуера си и 

това е нормално, защото те са работили по един стереотип досега, сега трябва да погледнат 

вече по друг начин на всички. Аз мисля, че това ще се случи просто времето го изисква и 

ще трябва да се работи много в тази посока. Ние, дирекцията, в която аз работя, правим 

много квалификации на учителите, защото кадрите, както казва другарят решават всичко и 

това го показва. Основният двигател на цялата тази реформа трябва да е и си остава и ще 

бъде учителят.  Така че ще трябва да се заложи изключително много на едни много добри 

обучения, които да повишат квалификацията им така че те да могат да работят с всеки 

ученик. Аз мисля, че ще постигнем резултат в тази посока. Знаете, че учителите имат тази 

свобода да разработят своите годишни разпределения и начинът, по който ще работят, 
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методите, формите, средствата, с които ще ги постигнат, съобразно масите, съобразно 

индивидуалните потребности пък на всеки, който има някаква необходимост от 

допълнителна работа с него. Не, няма да е изключително лесно особено в училищата, където 

децата не са подбрани, деца, които са събрани на произволен принцип или деца, които са 

приети просто защото трябва да продължават да учат. Но мисля, че ние трябва да вървим в 

посока всички да бъдат подготвени, обучавани, образовани, съобразно техните 

възможности, така че да намалим до минимум броя на отпадналите ученици от 

образователната система. Много трябва да се работи в посока на усвояването на книжовния 

български език, официалния език в държавата, защото една голяма част от практическите 

умения, които трябва да имат децата всъщност са свързани с това.  

6. След малко ще Ви попитам за квалификацията, тя е много важна и централна тема, 

но освен нея какво друго може да се направи в помощ на учителите към момента, т.е 

след тези промени и след затрудненията, които в  момента се виждат на места? 

 До голяма степен учителите, особено тези, които работят в селата, където има повече деца, 

но то и повече и по-малко да са – проблеми има, деца, чийто майчин език не е български, се 

ориентираха и вече работят по доста програми, където се предвиждат допълнителни 

занимания за обучение по български език, допълнителни програми за минимизиране на 

образователните дефицити на учениците. Разбира се, има и такива програми, по които се 

въвежда данъчна възможност за създаването на допълнителни извънкласни дейности за 

задържане интереса на децата, превръщане училището в една желана среда, в която те да 

живеят и да работят допълнително, така че училището да не отблъсква, а напротив – да 

привлича. Дотук реализираните няколко проекта, които са били по оперативни програми, 

по национални програми, всъщност именно това показват. Аз работех по проекта „Твоят 

час“ и изследвах мнението на родителите. Трябва да ви кажа, че един много висок процент 

(над 97-98%) от родителите след втората година, вече на третата година на проекта 

всъщност разбраха колко много смисъл има в това, което се прави с техните деца особено с 

тези, които трябва да преодолеят някакви образователни дефицити. Така че има какво много 

да се направи още и продължаваме. Това нещо продължава и тази година с приетите 17 

национални програми, които миналата седмица бяха одобрени от МС. Всъщност ако 

прегледате програмите, ще видите, че те са във всички сфери на средното образование – и 

за децата от детските градини, за тези, които не владеят добре български език, и за децата в 

начален и прогимназиален етап, ранното откриване и превантивна работа с деца, 
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евентуално подложени на някакъв риск, потенциални такива, както и за много 

допълнителна работа, за извънкласни дейности, работа с изявени ученици. Надявам се, че 

резултатите ще дойдат. В образованието нещата не се случват веднага, резултатите се 

появяват след 5,10, 15 години и аз се надявам, че вървим в правилната посока.  

7. Да се върнем сега към квалификацията. Отвъд броя проведени обучения, получени 

кредити и прочее, всъщност каква промяна се наблюдава с въвеждането на 

кредитната система, от една страна, и всъщност от какво най-много имаха нужда 

учителите и какво успяха да научат, ако така мога да го задам въпроса? 

 Една от големите новости с новия стандарт за квалификацията и кариерното развитие на 

педагогическите специалисти всъщност това е квалификацията на педагогическите 

специалисти. В страната работят близо 87 000 педагогически специалисти, една огромна 

група от хора, които трябва да пренастроят часовниците си с много проблеми. 

Квалификацията е един от факторите, които биха били важни и биха решили една голяма 

част от проблемите, които си представяме, които са на днешно време и целите, които си 

поставяме с новия закон. Квалификацията на днешно време се осъществява по много 

пътища. Огромни са средствата, които се отделят за квалификация. Като започнем с 

квалификация, която се осъществява по национални програми, две национални програми 

има, които ще се занимават с квалификация, едната се нарича „Квалификация“, другата е 

„Мотивирани учители“, ще кажа допълнително за тях, квалификация се осъществява по 

оперативни програми, почти във всеки проект по оперативната програма дали бил за детски 

градини, дали за деца с изявени дарби или деца с образователни затруднения, почти във 

всички има и квалификация на педагогически специалисти. Средства за квалификация има 

всяка една образователна институция. Както знаете, в колективния трудов договор е 

заложено, че 1,3% от Фонд работна заплата всъщност се отделя за квалификация. Тези 

средства могат да се изразходят по различен начин. Квалификации извършват за 

придобиването на, а и не само за придобиването на кредити, висшите училища основно, в 

голяма степен. Квалификации извършват научни организации, звена към министерството, 

образователните организации, които имат одобрени програми и които са включени в 

регистъра на МОН, те са вече над 3500 програми. Вътрешноинституционална 

квалификация, да не я пропусна нея, защото тя е от изключително важно значение. 

Придобиването на квалификационни кредити е важно, защото всеки един отчита, всеки 

един педагогически специалист в рамките на четири години трябва да придобие минимум 
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три квалификационни кредита. Важното нещо, което трябва да кажем всъщност за 

квалификацията е, че тя не е самоцелна, тя не е само защото, видиш ли, трябва да има три 

квалификационни кредита, тя е обект на една много добра политика, която е отразена в 

стратегията на образователната институция, където съобразно потребностите на 

образователната институция, ръководителят на тази институция, директорът на училището, 

детската градина или центъра, трябва да заложи такива квалификации за педагогическите 

специалисти, които да решат проблемите на тази образователна институцията. Всъщност 

те, залагайки това в своята стратегия, те го залагат и в своите годишни планове. Освен 

квалификациите, които ще дадат кредити, знаете, че всеки педагогически специалист е 

длъжен и ежегодно, в рамките на вътрешноинституционалната квалификация, да се обучава 

минимум 16 часа. Огромни са средствата, да не споменавам суми, но действително много 

средства се заделят за квалификация и много квалификации се правят. Аз имах статистика, 

сега точно не мога да цитирам цифри, но една голяма част от педагогическите специалисти 

още в първата, втората година успяха да направят квалификационните кредити, които са им 

нужни за атестационния период и до края на първия атестационен период те ще натрупат 

доста кредити. Другото, което им дава възможност придобиването на квалификационни 

кредити, има една опция за учителите, които са по-млади, с по-малко стаж, при наличието 

на квалификационни кредити по късата писта по-рано да придобият и V, и IV ПКС и т.н 

или да станат старши учители.  

8. С една дума, учителите сега повече ли се обучават, отколкото преди? 

 Да, бих казал, че фактът първо, че се заделят повече средства, а и те се усвояват в по-

голямата част от случаите, предполага, че те се обучават повече, статистиката също показва 

това. Обработката на информацията показва това, че една голяма част от учителите 

всъщност наистина полагат изключителни усилия да повишат квалификацията си. Прави 

ми впечатление, че много учители се ориентират към това да придобият и допълнителна 

професионална квалификация да са мобилни на пазара на труда в сферата на образованието. 

Доста учители се ориентират към овладяването на чужд език, меките умения, защото в 

сферата на приобщаващото образование са нужни много компетентности от страна на 

учителите, работа с деца със СОП, както знаете, те вече са ангажимент на всеки един учител, 

на всеки педагогически специалист и за да ги решим тези проблеми, налага се, трябва да го 

има. 
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9. Ако Ви попитам за едно предвиждане да направите, не е нужно да е вярно, според 

Вас кои ще са най-търсените теми за квалификация в следващите 2-3 години от 

директорите, от учителите? В началото, по мои наблюдения, много се хвърлиха на 

приобщаващото образование, на работа с родителите, но сега вече излизат от това 

нещо. 

 Потребността на пазара показва, че в България имаме дефицит на определени учители, да 

речем, учителите по природни науки, учителите по математика, учители по информатика и 

информационни технологии, учители по чужд език. Тъй като това до голяма степен би 

гарантирало оставането в професията, намирането на работа, смятам, че една по-

дългосрочна квалификация като придобиване на нова професионална квалификация, 

наистина би накарала една голяма част от учителите да повишат квалификацията си и да 

добият нови правоспособности. Това е, от една страна. От срещите ми, които имах с 

учителите ми прави впечатление, че общо взето като проблем в работата им, като сфера, в 

която се сблъскват с трудности, това е работата с родителите. Една от философиите на 

новия закон това е търсенето на мостове към всички и най-вече към родителите и всички 

останали в обществения и социален живот, но работата с родителите  за една голяма част 

от училищата, ни куца и то е по ред причини. Те са и социални, и културни причини и т.н. 

До голяма степен, докато не се привлекат родителите като най-важния партньор в 

образованието, действително ще имаме проблеми. В редица региони, особено в местните 

региони и среди, в които има повече компактни маси и майчиният език не е български, това 

ще се окаже сериозен проблем. Докато не се променят нагласите на родителите, трудно 

бихме променили нагласите на децата, защото до голяма степен всичко идва от 

семейството. Когато детето влезе в училище, то вече е на 7 години и до голяма степен 

неговите нагласи са продиктувани от семейството.  

10. С оглед на тези неща, които са факти безспорно, в смисъл има големи разлики 

между региони, чисто социални, икономически, етнически, всякакви, културни и 

прочее, доколко ЗПУО и подзаконовата рамка дават гъвкавост на учителите и на 

училището да работят в тези толкова различни среди? 

  Така е, във всеки един регион има специфика, дори ако щеш в един регион в различните 

общини има специфика и това при срещите с учителите сме го видяли. Специфика има в 

големия град, в малкото населено място, специфика има в големия град, в крайните и 

централни квартали и учителите, които са отдадени на професията си и работят, давайки 
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всичко от себе си всъщност те се съобразяват с това. Една голяма част от тях дори 

подчиняват не само квалификацията си, а изцяло пренагаждат на нови релси своята работа, 

за да бъдат максимално полезни на децата си, защото само с отчитане на реалностите няма 

да се получат нещата. Индивидуалният подход трябва да бъде водещо верую, защото 

виждате, че има региони, където резултатите са трайно ниски и наистина нещата трябва да 

бъдат поставени на друга основа вече. 

11. Хипотетично какво може да се направи за пренасяне на добрия опит от местата, 

където нещата се случват добре към, както казахте, регионите, където има трайно 

ниски резултати? 

 Имаме подобни училища, които са извели едни и същи проблеми и едните се справят много 

добре, други трудно се справят. Един добър пример е вашият проект, това е хубавото на 

този проект, аз много го харесвам, това, че и от срещите, които имахме с тях в Пловдив, аз 

сякаш за себе си направих преценката, че подобни училища, та дори и различни училища и 

всички с един проблем. Проблемът е работата с тези различни деца, които всъщност дават 

спецификата на тези училища и ги сближават. Това е приобщаването ѝ към образованието.  

Има училища, които се справят много добре и това са тези, които навреме са дефинирали 

проблемите си и навреме са започнали да търсят решението им. Има и такива, които трудно 

биха ги дефинирали или пък ги дефинират проблемите, но спират дотам. Всичко е до едно 

много добро ръководство, опира въпросът в крайна сметка до доброто ръководство. Когато 

се дефинира един сериозен проблем, какъвто е, да речем, работата с деца, чийто майчин 

език не е българският, ако спрем дотук и кажем: „Да, такива са, просто не можем повече да 

постигнем.“ – доникъде няма да стигнем. Но ако ние, дефинирайки проблема, набележим 

стъпка по стъпка мерките, които трябва да се реализират, резултатите ще дойдат. Когато 

отчетем добавената стойност на всичко това, което правим, ще видим, че с малки стъпки и 

с малки проценти всяка година резултатите се повишават и това би довело до резултат. 

Много примери могат да се дадат в тази посока. В училищата, където има малко повече 

деца, чийто майчин език не е българският, социално слаби деца, въпреки всички мерки, 

които се прилагат, ако не се работи по една добре структурирана тяхна програма, няма да 

се получат резултатите. Това, което се прави и което държавата не може като транспорт, 

безплатни закуски, хранения, не е достатъчно. Нужен е много повече личен принос.  

12. Личен принос от всеки учител, директор, всеки педагогически специалист? 
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 Абсолютно. И пак казвам, много е важно ръководството, изключително важно. Един 

директор, анализирайки средата, в която работи образователната институция, трябва да 

може да направи съответния анализ на базата на резултати, на базата на социокултурната 

среда, на базата на всичко това, което наблюдава, на базата на резултатите на учениците и 

то не да чака да мине един определен цял етап, а ежегодно. Съответно стратегиите, които 

са разработени за образователната институция, те могат да бъдат променяни, да бъдат 

адаптирани към средата, актуални и да се актуализират периодично. Това се прави, има 

хора, които го правят наистина и те успяват.  

13. В началото на разговора малко да Ви върна. Дадохте един пример, че когато се 

говори за науки, от гледна точка на ключовите компетентности, е по-добре да се 

говори общо за природни науки, отколкото за отделните предмети, както са в момента 

и самите програми, както се изучават в училище и че това може би е нещо, което може 

да се промени в позитивна насока. Може ли малко повече да кажете как си го 

представяте това нещо? 

 Ние имаме в българското образование един предмет, който се нарича човекът и природата, 

той е един такъв пример, човекът и обществото е другият. Домашен бит и техника, който 

беше, сега май технологии и предприемачество се нарича. Ето това са предмети, които 

обединяват различни науки. Но да вземем например човекът и природата, по който започва 

обучение в III клас. То такава наука човекът и природата няма, предметът обединява в себе 

си научни познания от различни области. В III и IV клас някакси по-добре са структурирани 

учебниците. Наскоро ми попадна учебникът на VI клас, в който е събран материал от 

физика, химия и биология, дори страниците са оцветени съответно в различни цветове, но 

паралел между тях – няма, между тях няма връзка. Това механично събиране не прави 

предмета достъпен и лесен за усвояване. Действително той е наситен с доста научни 

познания и доста фактология и аз мисля, че ние вече имаме такава подготовка на учители 

по човекът и природата в някои висши училища. Една голяма част от работещите в 

системата, които преподават този предмет, са или физици, или химици, или биолози. 

Разбирате, че ако той е физик, акцентът в неговата работа ще бъде върху частта от предмета 

физика. Ако той е химик, неговият акцент ще бъде върху химията. Ако е биолог – ще е 

върху биологията. Някак си може би да не даваме пример с другите държави, но там уроците 

са така направени, че в един урок, да речем, посветен на гората в този урок можеш да 

намериш и съдържание от физика, и от химия, и от биология, ако щеш даже и от домашен 
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бит и техника, в него има и професионално ориентиране, всичко има в него, та ако щеш и 

изкуства. Ние трябва да вървим към такова актуализиране на учебното съдържание, че то 

да стане приятно и приемливо за учениците, в никакъв случай натоварващо, в никакъв 

случай отблъскващо. 

14. А тази промяна в какво се изразява? В обновяване на учебниците, обновяване на 

програмите? 

 Ето те сега са нови, просто програмите трябва да бъдат направени така, учебните единици 

да бъдат такива или уроците, разработени в учебниците, да бъдат такива, че да изхвърлят 

ненужната фактология от учебното съдържание. Тежката научна материя трябва да излезе 

от учебниците, защото все пак това са деца на 12-13-годишна възраст, те не могат да поемат 

всичко това, което е снесено отгоре или от висшите училища.  

15. А това как може да стане на практика, какво трябва да се случи? За изхвърляне на 

учебното съдържание слушаме вече от много време. 

 Ако направим паралел с подготовката на децата в други европейски държави, тя в тези 

предмети специално е изключително практично насочена. При нас акцентът е другаде, в 

научните познания. Не знам кому е потребно, да речем, децата да знаят климатограми в 

Центална Африка, добива на стомана или черни въглища в Централна Африка или Япония 

и т.н, нещо, което никога няма да им е потребно. Или пък да знаят изключително много 

дати и събития и т.н, които са се случили в средата на миналото хилядолетие в Източна 

Азия. Тези неща вече всеки може да ги намери в Гугъл, едва ли това е нужно. По-скоро 

трябва да вървим в посока обединяване на няколко науки в една дисциплина, в един 

предмет, но то да създава в децата познания, нагласи и емоции, които да въздействат върху 

него така, че то да може да приеме това учебно съдържание като свое. Иначе то ще ги 

отблъсне. 

16. Това е процес, който трябва да бъде започнат от министерството или просто е 

процес, който изисква време, как? 

 Аз мисля, че учителите имат пълната свобода. Както виждате, обществото ни е доста 

чувствително. И деца, и родители, и учители, всички не си спестяват мненията за 

учебниците и учебните помагала, които се използват. Нямам нищо против на децата, които 

проявяват интерес в дадена сфера, да им бъде дадено допълнително и допълнително, 
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колкото те пожелаят далеч над задължителното учебно съдържание, но да товарим всички 

деца с това и всичко това да го измерваме после с едни тежки тестове, които не разбирам 

колко са им потребни и колко работа биха им свършили. Тежко е учебното съдържание, по 

математика също е тежко учебното съдържание. Със свалянето на основното образование 

до VII клас всъщност аз (това може и да не го записваш и да не го пускаш) съм на мнение, 

че намаляването на ограмотителния период след време ще бъде променен, т.е изучаването 

на граматика по български език. Имаше един период, ти кой набор си? 

  `87. 

 Имаше един период, в който, не знам кой беше дал тази идея, началният етап на 

образование беше свален до III клас. Когато всички увеличават началния етап до VI в 

Европа, както ти е известно, и във Финландия, и в Германия, в много държави то е до VI 

клас. Точно в този най-кризисният период на децата от развитието им – и физически, и 

психически, пубертета, те се сблъскват с 10,12,13 предмета, съответно 10,12,13 учители. 

Много трудно се привиква, всеки един е различна личност, всеки има различни изисквания 

и децата в един момент изпадат в шах. За разказвателните предмети, колко са се научили да 

разказват на този етап, това е отделен въпрос. Хората точно за да избегнат този кризисен 

етап в развитието на децата, началният етап е до VI клас. Ние тогава го върнахме до III. 

Видяхме резултатите след 4-5 години, че не са никак добри и пак го върнахме до IV. Може 

би сега ще се получи същото нещо, защото точно едно от болните ни места в България това 

е функционалната грамотност, владеенето на български език. Това е много сериозен 

проблем, изключително сериозен проблем, защото едно дете, което има беден запас от думи 

в активния си речник, то не само с българския не може да се справи, то не може да се справи 

и с математиката, то не може да се справи и във II, III, IV клас лъсват проблемите много 

явно, особено пък в V клас. Ако то не разбира това, което чете, това е много сериозен 

проблем. Децата могат да смятат до милиони, а в същото време когато се появи една 

текстова задача те не осмислят какво пише в нея или прочитат я, просто виждат едни цифри 

и започват да оперират с тях. Да, но това не е добър резултат. Същото се получава и с 

разказвателните предмети. Същото ще се получи и в V, VI, VII клас с биология, химия, 

география, история и т.н 

17. Тук има един много важен момент с повтарянето до IV клас. Ние посетихме 

последните месеци над 30 училища в цяла България и наистина навсякъде казват, че 
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това работи против тях. Аз самият съм против повтарянето също, но пък учителите 

са много за него. 

 Тези учители, които казват: „Ние искаме децата да повтарят.“ , те не са прочели наредбата 

за приобщаващото образование, те не са разбрали философията на новия закон, те не са го 

разбрали. Защото какво ще постигнем с това, ако едно дете в първи клас, което е ходило 

цяла година на училище, то може да е ходило и в подготвителна група, ако ти в края на 

първи клас му кажеш: „Ти не можеш да преминеш, ти ще останеш да повтаряш.“, какво ще 

решим по този начин? Ще решим единият въпрос – учителката ще го махне като проблем 

от себе си. Ако това дете повтори първи клас и пак е със същия капацитет, който има, 

средата е същата, нищо не се е променило, родителите не са се променили, отношението 

към училището, няма кой с него да работи допълнително, то втората година, повтаряйки 

първата, резултатът ще е абсолютно същият, няма как да е по-различен. Българоезичната 

среда е в училище, в училище се говори на български език, обикновено повтарят заради 

това, затова го казвам. Децата по-лесно усвояват математическия материал в първи клас, 

защото е до 20, една голяма част от тях и много повече знаят, но проблемът им е българският 

език – трудностите при писане, трудностите при четене, трудностите при четене с 

разбиране. Ние и да го оставим, ние го наказваме, това го смачква детето и то едва ли 

някакви амбиции отвътре ще му излязат, когато остане на 7,5 – 8, повтаряйки първи клас. 

Това е абсурд, това е невъзможно. Има достатъчно лостове това да се случи и да се промени 

в рамките на учебната година. Затова е разписано много добре и в стандарта за 

приобщаващото образование. Да не говорим, че в първи клас часовете по български език е 

със седем, имат възможност за допълнителни часове, имат възможност за извънкласни 

дейности, имат възможност по проекти да работят с тези деца за компенсиране на 

образователни дефицити. Да го оставиш да повтаря и да го оставиш цяло лято, то ще забрави 

и това, което е знаело, после ще го оставим пак да повтаря и така ще зацикляме години. Ще 

повтаря, ще повтаря и накрая какво ще решим – нищо.  

18. Най-много да отпаднат. 

 Да, на нас в България всъщност е най-големият процент отпадащи ученици от клас точно 

заради това, че не сме започнали навреме да решаваме проблемите, които, ако сме били 

добри, е трябвало да дефинираме далеч по-рано. Порочната практика при нас е „То толкова 

може.“ Така си преминава във втори клас, така кара трети, после четвърти клас и в пети 

клас вече то се изправя пред една тежка бетонна стена и... 
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19. Видяхме, че ролята на учителя е доста централна, мотивацията е някаква друга 

тема, която няма да засягаме, но какво може да се направи що се отнася до 

подготовката му в университета и доколко в момента там се засягат тези ключови 

компетентности? 

 В България около 20 хиляди студенти има в българските университети от първи до 

последен курс. Това е една огромна армия от учители и аз силно се надявам, те висшите 

училища вече са доста адаптивни, могат да разработват и да акредитират програми и 

откликват на потребностите на пазара. Виждам, че има специфика дори, да речем, в 

Пловдивския, Шуменския, Софийския университет и ако ги съпоставим, ще видим, че те 

горе-долу се ориентират според региона, в който най-много студенти има, така че те полагат 

необходимото, вече виждам, че има и работа с деца, чийто майчин език не е българският, 

работа дори с деца със СОП, това вече го има в тяхната подготовка, но все още имат много 

да дават на образованието, защото ежегодно от студентската скамейка излизат около 4000-

5000 студенти и за жалост много малко от тях по време на тяхното следване са ориентирани 

да станат учители. Доста се направи в тази посока, както винаги казвам, че основният 

стимул това е възнаграждението. Една от причините сега да има такъв отлив от тази 

професия и да не навлизат после студенти, това беше възнаграждението, но ние дотук 

постигнахме вече едно значително решение за ръста на учителските заплати. До края на 

2018 година средната работна заплата беше 1080, вече е близо 1300 лв. Началната заплата 

за младите учители е 920 лв, което не е никак ниска заплата за млад начинаещ учител. Има 

още допълнителни финансови стимули и това е възможността да работят по проект, по 

който да получават допълнителни средства, бърза писта за придобиване на длъжността 

старши учител, процент прослужено време, който се договаря на общинско или на 

училищно ниво, възможност за лекторски, за работно облекло, което вече е 450 лв., така че 

ако съберем всички възнаграждения за годината и го разделим на 12, заплатата ще бъде 

средната над 1300 лв, със сигурност. Има училища, където заплатите са доста по-високи, но 

има и такива, които пък са възприели и това, че от училищните си бюджети поемат, да 

речем, столовото хранене на учениците. Те не могат да увеличат заплатите си с 

максималния размер или договорен процент и са съгласни с това само и само да могат 

децата им да посещават училище, защото за много от тях и храната се води мотив да ходиш 

на училище, особено в тези по-бедните, икономически по-бедните райони. Смея да твърдя, 

че в последната една година има повечко желаещи да станат учители.  
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20. Като записване или от тези, които вече са завършили? 

 От тези, които са завършили и от такива, които преди години са завършили, работили са в 

друга сфера и сега искат да станат учители. На сайта на министерството е посочен моят 

телефон за контакти и да ви кажа има дни, в които има по 50 разговора, които провеждам с 

кой ли не, с хора, които искат да станат учители. Сега нали има такава национална програма 

„Мотивирани учители“, по която, подобно на вашия предишен проект, който беше с …... 

университет, а и подобно на програмата, по която вие работите всъщност, и се обаждат. 

Вчера например говорих с четирима икономисти, които искат да станат учители по 

математика, с двама инженери, които искат да учители по професионална подготовка, с 

няколко, завършили са нещо в сферата на хуманитарните науки, които искат да станат 

ресурсни учители.  

21. Те се обаждат с въпроси каква квалификация трябва? 

 „Как мога да стана учител?“ Основно това питат – как могат да станат учители. Дори вчера 

имах едно обаждане от една студентка в Англия и се обади на този телефон да ме попита 

как може да стане учител и може ли, ако там придобие учителска правоспособност, тя учи 

икономика, но иска там да завършим, ако не, там не може, в България ще завърши, но иска 

да стане учител по английски език. Т.е има желаещи, което е обнадеждаващо. Сега стартира 

тази национална програма „Мотивирани учители“, ще видим сега какви ще са резултатите. 

Интересен ми е особено този модул на програмата, който е за набиране на учители за 

регионите, в които има училища с ниски резултати. Там е предвидено и допълнително 

заплащане за тези хора, да видим, интересно ми е, много ми е интересно за там дали ще има 

желаещи. Получават 300лв над заплатата си, ще им се осигурява квартира или транспорт. 

 ------------------------ 

 Интервю с учител по Български език и литература 

1. Каква Ви е първата асоциация, когато чуете ключова компетентност или умения на 

21. век? Кое е първото нещо, за което се сещате? 

 Думи, думи, думи. Някога имаше една такава рубрика в стария в-к „Стършел“, който беше 

единственият, който се осмеляваше да критикува. Т.е много говорене без някаква същина. 

Вие ме попитахте за първата ми асоциация, може би ще разбиете представата ми за това. 
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Изобщо смятам, че проблемът в администрирането на образователната система е в даването 

на превес на говоренето пред действието. Всички дейности се описват в членове и алинеи, 

в алгоритъм на последователност, ангажират се страшно много хора във формулирането на 

тези нормативи, в обсъждането им, анализирането им, предписания и т.н, а всъщност на 

практика кой да свърши тази работа – няма. Това е.  

2. А като втори прочит, т.е не като първа, а като втора асоциация? Ако трябва вече 

малко повече да се задълбочите.  

  Ключови компетентности – компетентности, които са необходими за житейската 

реализация на всеки млад човек. Накратко казано. 

3. Доколко смятате, че в момента тези компетентности или умения се развиват в 

училище и в учебния процес? 

 С приемането на, то не е точно новия закон, по-скоро на държавните образователни 

стандарти по отделните предмети, имам предвид моята област – български език и 

литература, се направи стъпка в правилната посока, но не съвсем. Обучението ни не е 

практически насочено, то е зубраческо, изисква се запаметяването на набор от факти, които 

ще донесат успешен финал на ученика, било то в IV, VII или XII клас, които после, вие 

записвате, но на принципа на „тоалетното казанче“, му казвам аз, излизат от главата и в 

крайна сметка младият човек остава без практически умения тогава, когато трябва да търси 

професионална реализация, да продължава образованието си. Допускам, че този проблем 

го има и във висшето ни образование. 

4. Казвате все пак „стъпка в правилната посока“, какво имате предвид с това? 

 Предишните държавни образователни изисквания бяха значително по-ограничаващи 

учителя в подбора на материала, в избора на средства, с които този материал да бъде 

преподаван, а пък има относителна свобода, особено в областта български език, която има 

повече практическа насоченост в гимназиален курс. Един конкретен пример: по старата 

програма, така да го кажа по-разговорно, материалът по български език беше изключително 

отдалечен от действителността, от практиката. Преподавахме едно, а на матура ученици се 

явяваха с материал, който са учили до VII клас. Сега, да речем, според новите държавни 

образователни изисквания, нещата се наместват и в IX, X, XI и XII клас се учи, общо ще го 

кажа, само езикова култура, която всъщност е най-важното практическо умение на всеки 
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един средно интелигентен човек. Това е. Но при всички случаи ограниченията присъстват, 

които са по-скоро от бюрократичен характер. Учителят трябва, няма значение по кой 

предмет, да следва строго определено разпределение, трябва да пише преструктуриране на 

учебното съдържание, ако се случи да се разболее или пък да има грипна ваканция, или 

нещо подобно, което изключително изяжда неговите сили.  

5. Аз днес например много подробно четох стандарта по български език за VIII клас и 

в него две неща ми направиха основно впечатление – 18 часа, отделени за развитие на 

комуникационни компетентности, комуникативни умения, може би така е било 

кръстено и другото е, че всъщност има едно разпределение по проценти, което 

предлага каква част от часовете да са за нови знания, каква част за упражнения и там 

е предложено над 50% да са за упражнения, обобщения и такъв тип дейности. Това на 

практика може ли да се случи? 

 Не, определено не. Първо, винаги е имало предписания за това какво да бъде процентното 

разпределение на часовете по български език и по литература, а сега и за развиване на 

комуникативните компетентности. Винаги е имало и процентно разпределение на уроците 

за нови знания и за упражнения, но това, че има препоръка, да го наречем така, 50% от 

часовете да бъдат за упражнение на практика е неизпълнимо, защото уроците са такива, че 

няма как да бъдат взети за останалия процент часове. Там просто материалът е сбит, 

компресиран и това, което теоретично, така на книга погледнато, е един учебен час, няма 

как да бъде взето за по-малко от два или три. Аз тази година за пръв път преподавам в VIII 

клас по новата програма и в момента пътем преценявам нещата за кой урок колко време ще 

трябва. Все пак всеки един клас трябва да се мине, за да се види как. Все пак едно е на книга, 

друго е на практика. За съжаление учителят няма достатъчно свобода да си преструктурира 

нещата неофициално, така да го кажем. Всъщност то не би трябвало да бъде официално, 

това е воля на учителя. С този клас не се получава един час, трябват ти три часа, другият 

клас върви много добре – трябва ти един. Дори два съседни класа да бъдат, работиш по 

различен начин. Тук не го правим така. Независимо от това, че се записва, ще кажа как го 

правим: пишеш едно в материалната книга - това, което искат хората от теб, правиш друго 

– това, което е полезно за учениците.  

 Не, само си мисля, ако някой от някъде цъфне да проверява, само си казвам да знам на коя 

тема съм официално, за да мога да превключа в момента и да си карам.  
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7. Все пак като говорим за комуникационни умения там има някои хубави теми 

избрани – публично говорене, писане на есе по морален проблем, остава ли време поне 

за тези неща? 

 Да, определено остава. Много трудно се работи с децата. Още повече, преходът от VII към 

VIII клас е малко странен и това също е своеобразна недомислица. По принцип в VII клас и 

по новата, и по старата програма, казвам програма за по-лесно, разговорно, но имат да учат 

какво е това есе, отговор на литературен въпрос, т.е съчинения, в които се изискват 

разсъждения, но на практика всички ние учителите в VII клас казваме какво е есе, какво е 

съчинение разсъждение, а работим върху транформиращ преразказ, преразказ дидактическа 

задача, който е техният изпитен формат.  

8. Нямате избор просто, да. 

 И, да речем, пиша съчинение разсъждение еди коя си тема обаче правим трансформиращия 

преразказ, защото това им трябва на децата. Ето го противоречието между това, което е 

заложено в учебната програма и това, което е проверката на изхода - националното външно 

оценяване. Сега, ако беше чисто статистически, какво и как ще изкарат, можем и да го 

подминем, но това е изборът на децата за в бъдеще. И изведнъж в VIII клас идва другото. 

Започва се със съчинения, които изискват мислене. Няма значение дали ще бъде съчинение 

на литературна тема, както и да го наречем, сега вече в различните класове са по различен 

начин, но няма значение, въпросът е, че са съчинения, които изискват собствена мисъл. 

Изведнъж става изключително трудно. В училища като нашето, където повечето колеги 

преподаваме и в гимназиален, и в прогимназиален курс, можем малко по-плавно да 

осъществим този преход, защото знаем какво е било до VII клас, но с наши деца, които са в 

гимназии, където колегите преподават само в гимназиален етап, преходът им е много 

труден. Там, понеже колегите не преподават български език, граматика, да кажем, това, 

което се учи от V до VII клас, преразказът за тях е забранена дума, като нещо съвсем 

детинско и ненужно, което на практика си е така след определена степен, започват веднага 

с есетата, съчинения на литературна тема и на децата им е много трудно. Положително в 

това отношение е, че съчиненията на литературна тема, според новата програма, са 

изтеглени в по-горните класове, например в VIII клас пишат само есе по морален проблем, 

което е много по-подходящо за тяхната възраст, не както преди това, когато се мъчехме в 

VIII клас, пак казвам, особено в гимназиите, където смятат, че осмокласниците трябва да се 
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справят, ги стряскаха още от самото начало с литературна интерпретация, което е 

изключително сложно за тази възраст. 

9. Казвате, че им е трудно, кое? 

 По принцип на повечето деца, още повече в училища като нашето, което е квартално 

училище. Особено до VII клас, ние сме средностатистическа извадка, имаме си всякакви 

деца – от-до, и такива, които са около златната среда - четворки и петици, трима, четирима 

отличници, двама, трима двойкаджии, това си е, как да го кажа, средностатистическият 

клас. За разлика от училищата по-нагоре, където вече има някаква диференциация на 

децата. Казвам това в смисъл че бих могла да съдя за това как се променят децата, това, 

което искаме от тях, това, което ние им даваме.  Първият най-страшен факт: в V клас идват 

деца като 60-70% от тях не могат да четат гладко, около 20-30% четат изключително трудно 

и от V клас се почва една страхотна борба за ограмотяване, нещо, което трябва да бъде 

свършено до  IV. Тук съм далеч от мисълта да укорявам колегите от начален етап, имаме 

много сериозни учители, много работят, но има деца, на които наистина им е трудно. Когато 

им е трудно, и за тях самите е по-добре да повтарят класа. Тук, без колебание, ще кажа, че 

по-голямата част от колегията е на същото мнение, независимо от контрааргументите на 

хората, които смятат, че трябва да се пощади детската психика с травмата от повтарянето 

на клас. Повярвайте ми, оттук нататък последствията за детето, което не върви наравно по 

постижения със своите връстници, са много по-страшни, отколкото това, което би могло да 

се навакса в началото. Освен това допускам, че в начален етап материалът е натоварен. Аз 

не знам например защо в III или IV клас трябва да знаят какво е корен, наставка и представка 

при положение, че не могат да четат. Т.е, ако до IV клас в началния етап децата се 

ограмотяват, четат гладко, пишат, с основни правописни умения, да кажем, хайде 

математиките няма да таковам, но и там си имам теория – смятат до еди колко си, само това, 

нещата биха вървели много по-добре нататък, но не се получава. Оттук нататък децата 

много се разграничават. Едни успяват да отговарят на изискванията, други просто спират 

да учат още от V клас, защото не могат да се справят и така се продължава до XII. Ние 

благополучно си ги избутваме до VII, VIII, после благополучно до XII, както знам от мои 

познати в университета също си ги избутват, защото и там преподавателите трябва хляб да 

ядат. Това е тъжната ни истина. В същото време резултатите от външните оценявания са 

повече от прекрасни, нямам предвид само на нашето училище, добър или много добър, 

между 4,20 и 4,50 ги докарват и в VII, и в XII клас, при положение, че в VII клас деца, които 
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трудно четат изкарват около четворки, същото е и за матурата. Това е. 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 необходимо, 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 едни чудесни резултати, защото резултати около добър наистина, 

средно за страната, са добри. Предполагам, че и вие, щом се интересувате от проблемите на 

тази област, сте срещали статистики за резултатите, те се движат в интервала 4,20 – 4,50, 

нещо подобно. Но това е само външната страна, едни красиви цифри, които се отчитат, а на 

практика е съвсем друго.  

10. Казвате, на практика, че проблемите започват в V клас, даже не в V клас, а още 

преди това, но да Ви попитаме все пак по-конкретно за умения. Когато трябва 

примерно да пишат интерпретативно съчинение или есе, това ги затруднява от гледна 

точка на... 

 От гледна точка на формулирането на мисълта. Когато говорим с децата, те са си нормални 

млади хора, бих казала голяма част от тях с бунтарски дух, със собствени идеи, но когато 

трябва да го запишат върху листа, вече им става трудно. Какво имам предвид, аз няма да 

открия топлата вода като кажа, че масово децата не четат, средностатистическите деца, да 

кажем, за мен вече четящите деца са изключение по-скоро. Оттам вече нямат речник, с 

който да се изразяват в правилна форма и затова им е изключително трудно да пишат. Това 

личи и на матурите например, където, аз от години проверявам матури и един голям 

процент не пишат нищо, друга част преписват текста, може би около 10-15% от тези, които 

завършват, създават смислен текст, около още 15-20% пишат някакво есе, някакъв текст, 

може да няма никаква връзка с темата, но все пак изразява някаква собствена мисъл, има 

собствена теза, другите нямат такива. Ако се почне по-отрано, има някакъв прогрес, 

особено в горен курс, но много бавно и мъчително се случва. Аз например съм 

изключително радостна, когато в началото в VIII клас започнем да пишем, 2/3 от класа 

казват: „Не мога.“ и независимо от факта, че ще имат двойка, ако не предадат домашната 

работа, първите винаги са за вкъщи с възможност да ползват всички възможни източници, 

стига да не преписват, да четат отвсякъде, за да черпят идеи и после да пишат. Първо 2/3 не 

предават, после все по-малко, все по-малко и накрая всички се опитват нещо да правят, да 

пишат. С идеята, че колкото и елементарен да е текстът, да речем, стига да изразява 
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собствена мисъл, собствена позиция, в относително правилна форма, не може да очакваме 

всички да бъдат филолози, това вече е голямо постижение.  

11. В този ред на мисли, кои са основните затруднения, които Вие срещате, когато 

учите децата да се аргументират или когато ги учите да изразят своя собствена теза? 

 На първо място – езиковата форма, в която трябва да излиза тази идея. Много често идва 

това: „Знам го, ама не мога да го кажа“ или започва по някакъв заобиколен път, с някакви 

ключови думи, които не са формулирани в завършена мисъл. Чисто комуникативни умения. 

В същото време на тема, която им е по-близка, имат нормална комуникация с околните, т.е 

тук не става въпрос за някакъв психоемоционален проблем. Аз го отдавам най-вече на 

липсата на четене, като под четене нямам предвид книги, макар че аз, разбира се казвам, че 

всеки интелигентен човек трябва да чете художествена литература, но това е друга тема, а 

четенето изобщо, на каквото и да е било. Липсата на някакъв интерес в определена област, 

каквато и да е било тя, това, което можем да наречем хоби, житейска област, която ги 

развива по някакъв начин и която им дава друг поглед върху нещата. Общо взето, по-

голямата част от младите хора имат, грозно е да го кажа, но са с много ограничен житейски 

мироглед, без любопитство, без любознателност към другите неща, които са извън техния 

малък свят. Аз много често им се шегувам, защото си имаме такива отношения, в никакъв 

случай не е като обида, че техният кръгозор като се завъртят, какъвто кръг им направи 

носът, до там стига.  

12. Вие всъщност може би го казахте преди обаче като цяло и сред вашите колеги, и 

други учители, които познавате, виждат ли те практическа възможност по време на 

часовете, т.е Вие казахте, че няма, но все пак практически време и като може би 

подготовка те самите да са били подготвени по време на, да кажем, квалификация или 

някакво обучение в университета, просто да съвместяват тези умения, примерно за 

критично мислене, за така по-висша форма на умения тези ключови компетентности 

с теоретичното. 

 Предполагам че който от учителите иска да го направи, би могъл, защото една и съща 

материя може просто да се изпее в час, да си изпееш урока и може да бъде направено 

интерактивно, така че учениците да стигнат по нея. Може би аз, защото още в онова време, 

явно е, че съм завършила много отдавна, съм имала учители по български език и литература, 

при които не се пишеше много, не говореше учителят, а започваше с въпроси и ние с 
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книжките, с текстчета, с листове, които трябваше предварително да сме отбелязали, сега не 

можем да го направим това, няма кого да накараш, но изцяло с въпросите и това, което 

трябва да се извлече от учениците, та може би заради това и аз си представям само и 

единствено по този начин уроците по литература и така ги правя. Предполагам, че това е 

някакъв начин. Така че има възможност, друг е въпросът, че материалът е много натоварен 

фактологично, има много баластра, казвам аз, разбира се, не са излишни неща, но че в еди 

коя си година Вазов е бил в Берковица...всяко дете може да цъкне в телефона на момента. 

Като стигнахме до телефоните, включително и телефоните, аз съм карала особено малките, 

те ползват телефони и всякакви други устройства единствено за забавление и за чат и 

всякакви други неща, в училище те могат да разберат, че те могат да бъдат нещо полезно. 

Учим лексикология, трябва ни значението, вадете телефоните, който има интернет, който 

няма – сядаш до него, пишем еди си коя дума – значение, те дори не знаят как да си потърсят 

в Гугъл значението на думата или превода ѝ, или синоними в синонимния речник. Ето това 

е голяма Вселена, това си е чисто практическо умение.  

13. Исках да Ви попитам, Вие казахте, че сте взели добър пример от Вашите учители 

и сте видели добър начин как да се случват нещата. Според Вас кои умения развивате 

във Вашите часове, учениците какви умения развиват? 

 Умението да мислят, да имат собствена гледна точка, собствена позиция. Обичам да им 

казвам, че в литературата две и две не е като в математиката – винаги четири, може да е три, 

три и половина, пет и т.н. т.е може да има различни прочити, различни гледни точки. Има 

много морални проблеми, които дават възможност за разговор. В интерес на истината, за 

толкова години много неща съм научила и аз от учениците. Давали са ми изключително 

различни гледни точки, особено в началото, когато надъхана от социалистическото 

училище, от университета, кон с капаци и мисли само едно, вечната правилна истина и така 

провокативни мнения от ученици са ме карали да преосмисля изцяло нещата, така че и ние 

можем да научим много от тях. Та, литературата е изключително развиващ предмет, що се 

отнася до аналитичното мислене, вече с граматиката, българския – логическо мислене, 

малко като математиката.  

14. Преди малко споменахте, че има възможност да се работи по този начин, който Вие 

казахте, може и учителят да си изпее урока. Какво пречи на всички учители да се 

опитват да развиват? 
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 Натоварването. Да направиш такъв урок – диалог с проблемни въпроси означава да 

включиш изключително голяма и физическа, и интелектуална енергия. Много е напрягащо 

да следиш всеки отговор, минал е встрани, трябва да го върнеш и това не е час или два, това 

са пет или шест часа дневно, така че при всички случаи трябва за тези часове и мъничко 

време, в което чисто интелектуално, да речем 10 минути, в които да им издиктуваш 

планчето, тогава е почивката, поне за мен, защото съзнанието може да се освободи. Освен 

това, когато учителят не е натоварен, има възможност да обмисли нещата си, тук съм далеч 

от мисълта, че трябва да ги напиша, поредната глупост, пак директно го казвам, че учителят 

трябва да има разработен план на урока и т.н в писмена форма, но да има възможност 

свободно да обмисли, да подготви материали, било то интерактивно. Сега във всяка стая 

тук имаме мултимедия, компютър, устройство голямо за размножаване и т.н, т.е имаме си 

интернет, правим презентации, всъщност от много години, но сега са ни прекрасни 

условията за това. Та, за да го правиш, трябва да ти е свободна главата, така да го кажем. А 

когато се занимаваш с доста други глупости, пак директно казано, накрая нямаш енергия за 

това и не ти се занимава.  

15. Чисто откъм администрация? 

 Чисто откъм администрация, защото е изключително тежко, поне на мен като човек, който 

все пак не е на точните науки, е изключително досадно, изключително натоварващо, но 

всъщност с това изразявам не само моето мнение, а мнението на всички, колеги, защото 

постоянно си го говорим. За да накажеш един ученик, викаш три пъти родители, разправяш 

се по телефони, пишеш десет документа, после следващите и т.н, общуваш с институции, 

писарщина отвсякъде, справки за отсъствия. Няма сега да изброявам, предполагам, че като 

говорите с г-жа Михайлова, защото там вече са абсолютни безумия това, което се иска от 

училището и понеже съм гледала и съм се занимавала и с училищната документация, това 

е убийство над природата, разхищение на хартията. Понеже при нас нали всичко освен на 

електронен трябва и на хартиен носител да се нанесе. Дневник хартиен, дневник 

електронен. Сега излишно е, вие сигурно имате представа, още повече щом сте работили 

като учители особено ако сте били класни. Аз само в началото, понеже съм класна на 8ми 

клас, имената на учениците, адресите, имената на родителите на пет или шест места, 

последното беше електронният дневник. Въвеждане, един месец въвеждане с взиране в 

цифрички.  

16. Вие колко часа имате на седмица? 
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 Нормативът ни е годишен – 648 е по български, 700 и няколко по повечето предмети и 800 

и нещо са физическо, технологии и т.н. А на 648 сме български, математика, езици и 

информатика и информационни. 

17. В смисъл нямате часове над норматива? 

  Имаме си, как да нямаме, те няма как да се разделят. Ето например при нас сме трима души 

и трябва да има три и половина и малко отгоре норматив, на един клас часовете са, да речем, 

при малките 217 в V клас, в VIII клас - 144, няма как половината срок да преподава единият, 

другата половина – другият. Няма как да стане такова точно деление. Лекторски си има 

отгоре, не че ги искаме, но така се случва.  

18. Сигурно няма кой лектор да се съгласи за толкова малко? 

 Няма, при всички случаи, а пък и предполагам, че е икономия и за училищния бюджет. 

19. А виждате ли, малко към нормативната рамка да Ви препратя, виждате ли изобщо 

някаква възможност, т.е аз знам де, поне от мой личен опит преди, когато бях учител, 

просто поглеждах стандартите и така горе-долу темите просто, разпределението си, но 

това беше до там, но сега може би, когато са променени, виждате ли някаква 

възможност да се подобрят или изобщо има ли нещо общо тази нормативна рамка, т.е 

учебните програми, с развиването на тези умения? Понеже досега говорихме 

наистина, че това, което казахте, че просто да се освободи от това административно 

бреме. Но виждате ли в нормативната рамка нещо, което може да се пооправи? 

 Може ли малко по-конкретно да ме попитате? 

20. Да, аз понеже разгледах също и примерно очакваните резултати, сега ще Ви дам 

пример на мен какво ми направи силно впечатление. Примерно в XI клас: „Очакван 

резултат за социокултурни компетентности“ и са избрани примерно две, добре де, 

защо точно трябва да бъдат само и единствено „Познава начините за представяне на 

факти и интерпретирането им в различни медии“? Защо, нали социокултурните 

компетентности, аз като си представям в 11ти клас колко много богати могат да бъдат 

за...т.е един човек в XI клас.. 

 Защото учат медийна сфера предполагам в XI клас и затова и социокултурните 

компетентности са обвързани с това. Не знам, трябва да бъде пред мен документът, за да го 
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коментирам, но при всички случаи, поне на книга, от IX до XII клас е обхванат по-широк 

кръг компетентности, друг е въпросът какво и как се реализира.  

21. Вие казахте, че все пак новите програми са стъпка в правилната посока, има още 

какво да се желае от тях, но как тази стъпка реално се отрази в работата Ви, Вие за 

Вас почувствахте ли някаква промяна? Сега са въведени програмите от V до VII, за 

VIII и IX май, предстои останалите... 

 Да, одобрени са за X, за XI и XII са в проект. Ами, какво да кажа, в V и VI клас понеже там 

вече съм минала по новата програма, не съм усетила някаква значителна разлика. Нито що 

се отнася до освободените учебни часове, да речем, за практическа работа, упражнения и 

т.н. Материалът си е отново натоварен, дори някои неща са разместени в класовете без да 

са премахнати. VIII клас се оказва практически много натоварен по литература. Много 

часове по български език, които задължително трябва да бъдат на половината на норматива, 

а всъщност и в  областта литература може да се развиват комуникативните компетентности, 

само че не чрез вид на глагола, залог на глагола, а по друг начин. Но пак сме вързани, пак 

пишем вид на глагола пък си говорим за други неща. Но е изключително натоварено. 

Нататък не мога да съдя. Доколкото познавам програмата по литература за IX клас е 

„манджа с грозде“. По български това беше единственото, което харесах безусловно, сега 

ще видим пак. Първо, нали XI и XII клас са проекти, IX засега бива. Това, което ми хареса 

по български език е, че е по-практически насочен, защото досега пишехме, по старата 

програма, видове дискурс или пък наративни техники за общуване, а всъщност се учехме 

кога се пише з, кога се пише с, защото горкичките отиват на матура и там никой няма да ги 

пита кои са наративни, кои са дескриптивни техники, ами ще иска да може да пише. Имаше 

едно много голямо разминаване между това, също както сега в VII клас, това, което се иска 

накрая и това, което по програма трябва да се прави.  

22. Доста често споменаваме външното оценяване, бихте ли казали, че то, от една 

страна, внася стрес в работата Ви по някакъв начин?  

 Внася много голям стрес, особено по нашия предмет. За децата – при всички случаи и то 

за децата, които приемат образованието като ценност, за останалите е все тая дали ще са на 

външно оценяване, или не. За учителя е изключително натоварващо. Ние си говорим с 

колегите по български език, че сме изключително ощетени, защото нашата работа е на 

показ, тя се гледа. Винаги, когато има VII и XII клас е изключително напрежение за учителя, 
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не само в часовете, а и извън тях – консултации и т.н, изключителна отговорност, която е 

страшно натоварваща.  В същото време, когато трябва да има отговорност, май месец 

например, най-тежкото, трябва да се организира ден на отворените врати, изпращане на 

абитуриенти, сценарий, песнички и т.н, които нали пак, те са  си, да речем, от 

компетентността на учител по такъв предмет. И като го сложиш към всички останали неща, 

става много натоварващо.  

23. А тази промяна на фокуса, която споменахте, т.е, че Ви се налага да пишете нещо 

в книгата, а пък реално да се упражнявате за матурата или за външното оценяване, 

това във всички класове от V до XII ли го усещате, или? 

 В VII и XII. В VII и XII, що се отнася до подготовката, макар че пък особено сега, както 

вече се знае, чеVII клас ще бъде върху материал от V до VII оттам тръгват натам нещата. 

Вече за горен курс ще видим. Пътем се решава какво и как ще бъде и още няма яснота, но 

що се отнася до подготовката за външно оценяване и матура, да, но иначе хитруването с 

писането във всички класове се прави, независимо от външно оценяване или не. Специално 

по литература – доста, а и по български език. Не можеш в началото на годината да знаеш за 

минало свършено деятелно причастие в Va клас дали ще ти стигнат два часа, или не, защото 

това е изключително проблемен клас. Единият час минава в укротяване, вторият в 

относително преподаване, трябва да има нещо и за упражнение, така че няма как, а в същото 

време си вързан. Ако речеш да го променяш, става много сложно. Говори се за свобода на 

учителя, но всъщност учителят няма никаква свобода, той е натискан, мачкан отвсякъде.  

24. По литература успявате ли да вземете всички теми, които са заложени? 

 Да, особено в прогимназиален етап – определено да. Там нещата вървят значително по-

спокойно. Сега по отношение на това, кои произведения се учат, винаги може да се спори. 

Това е пак друга тема, но иначе има време. Българският език е много по-натоварен. Нагоре, 

по старата програма, X клас беше натоварен, по новата, нали ви казвам, мога да съдя само 

за VIII клас от практиката, в IX клас от това, което гледам и от това, което говоря с колегите, 

защото са много разнородни неща. Има произведения, които са представени само с една 

или две глави, например „Дон Кихот“ в VIII клас. Няма как да се мине без повече от това, 

ако те не го прочетат, ние трябва да им го разкажем, обикновено така става.  
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25. А добре примерно забелязвате ли, т.е тук е доста активно между другото аз като 

влезнах, но участват ли учениците в извънкласни форми, изобщо след учебно време? 

 Има такива, да. И в училище, когато е имало, всъщност имали сме извънкласни форми 

тогава, когато има някакъв проект „Успех в твоя час“ и т.н. Децата определено имат 

желание, но и тези проекти са изключително ограничаващи. Аз, ако не ме накарат насила 

вече не бих се хващала, защото пак е една бумащина, документация, попълване, броене, 

хартия, електронно отчитане, преглеждане вместо да бъде нещо интересно, което да се 

прави с децата. Иначе сме правили много неща, включително и театрална постановка 

„Женско царство“, рецитали, спортни занимания имат, отделно има допълнително народни 

танци, таекуондо и т.н. 

26. Щом така сте били замесени от първо лице, смятате ли, че тези извънкласни форми 

помагат? 

 Определено, да, така се канализира буйната младежка енергия в подходяща посока, те 

трябва да я реализират някъде. Децата много се палят. Дори когато имаме публични изяви 

от типа на празници, имаме празник на училището, честване на Нова година, ден на 

отворените врати с концерт, изпращане на абитуриентите също като концерт, те с огромно 

желание, с огромен ентусиазъм участват. Смятат за изключително престижно например, че 

са избрани, правим нещо като кастинг за водещи или за част от стихчетата, които казват и 

така. Обичат да се занимават с различни неща.  

27. Тези дейности развиват ли умения в тях? Какви например? 

 Естествено. Например умението да се изявяваш пред публика, да контактуваш с голяма 

аудитория. Това, за което би трябвало да се учи по български език и литература обаче малко 

по-трудно се получава. Умението да реагираш в екстремна ситуация, много неща. Публично 

поведение като цяло, дрескод, ако щете на публично поведение, трябва в крайна сметка да 

бъдат обучени, че не може с някаква рокличка тип комбинезонче да излизаш да рецитираш 

стихове например.   

28. Още едно нещо, свървано с нововъведенията. Въведе се кредитна система за 

обученията, не знам преди колко години, Вие предполагам сте посещавали обучения, 

каква е за Вас полезността на тези обучения? 
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 На някои - да, на други – не, така да го кажем. Обученията, на които съм избрала да ходя 

сама, определено имат ефект за електронна проверка на ДЗИ, даже в момента с колегите 

сме на обучение за електронна проверка на НВО. Имаше за облачна система, създаване на 

формуляри, таблици и т.н, нещо, което би било полезно. Но има и много неща, особено там, 

където ни закарат под строй, които...Изобщо това да трябва да направиш толкова кредити 

за толкова години пак е поставяне на някаква рамка. На мен сега така просто ще ми се случи 

сигурно са повече от тези, които се искат, ама след това, ако няма нещо, което да ми е 

интересно, зашо трябва както преди това на Боровец ни караха, системата за оценяване 5 

дена ни учиха...без коментар. Новите неща, които, да речем, съм чула, са били в рамките на 

един час. Повечето обучения са такива.  

29. За нашата тема все пак да попитам, били ли сте на обучение, което по някакъв 

начин е било насочено към развиване на умения в учениците? 

 Чакайте да помисля. Да, да речем, на открит урок на проф. Александър Панов, който е за 

филолози, то си беше предшествано с алгоритъм на урока, който после с урок в зала, не в 

учебна стая, със седмокласници - много нестандартен, развиващ урок. Би могло да влезе 

под знаменателя на това, което казвате вие. Точно нали нестандартен начин. През цялото 

време децата бяха насочвани и работеха сами. Но това не е точно обучение, макар че носи 

кредити.  

30. Звучи доста полезно. 

 Ами то е много по-полезно, отколкото други неща, някой лектор да се изправи отпред да 

почне да ми обяснява кои са примерно обучения за агресия и да започне с видовете агресия. 

Човекът си има някакъв алгоритъм, трябва да си запълни 4-те часа и започва от а и б, вместо 

когато се говори за агресия да се стигне до някакви позитивни модели за справяне с 

агресията. На нас това ни трябва, другото всичкото си го знаем, нали го говорим на 

учениците.  

31. Споменахте, то не сте го споменали само Вие, правим различни интервюта по други 

проекти с учители, натовареност на програмата, много неща, през които трябва да се 

мине, но реално можете ли да ми изведете едно, две неща, които така ще Ви помогнат 

на Вас наистина да можете да отделите време и за развиване на умения у учениците, 

въпреки че казахте, че Вие вече го правите. 
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 Имате предвид конкретно програмата ли, какво би трябвало да се махне, или как да се 

оптимизира? 

32. Не, просто какво ще помогне на учителите генерално, за да имат време и 

мотивация да развиват умения в класните си стаи? 

 Първо, промяна 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. По-голяма свобода за учителя. Мисля, че това изчерпва всичко, да. 

Облекчаване от административни задължения. Някои неща биха могли да се правят в по-

експедитивна форма, така да го кажем. Защо в училището да няма например бюджет, то 

няма, но да има бюджет за щатен класен ръководител, някой, който само това да си прави. 

В някои страни го е имало, че даже и в някои училища в България е имало. Някой, който се 

занимава само с такива неща.  

33. А казвате свобода на учителя, това от гледна точка на какво да преподава в 

конкретния час? 

 Какво да преподава в конкретния час, да. Иначе, при всички случаи, рамка със съвкупност 

от произведения, специално при нас, съвкупност от материал по български език, трябва да 

има. Не може един да преподава Кафка, друг – Милен Русков например. То това е логиката 

всъщност, образованието дава основна обща култура на всеки един млад човек. Но в 

рамките на това да има свобода, това имам предвид. Разпределенията са голям архаизъм, 

ако трябва да се прави разпределение то нека да бъде: Йовков – 10 часа, Елин Пелин – 7 

часа, примерно казвам, в този дух, или пък да има определен период. Предполагам, че за 

млад учител би било изключително трудно. Аз помня какво е било, когато от университета 

излизаш просто с набор от знания и изведнъж трябва да разбиеш този автор сам. В учебника 

имаш някакъв урок с умни писания и трябва да разбиеш този автор на 10 или 12, много е 

трудно. Но млад учител с наставничество, да речем, първа година с помощ някаква, пак 

може да се справи без затормозяващи рамки.  

34. С промяната на програмите имаше и промяна в учебниците, новите учебници 

помагат ли Ви, пречат ли Ви, как ги виждате? 

 Има добри, те са различни, така че не можем да ги поставим и тях под общ знаменател. 

Има учебници, които са добри. Огромно откритие за нас беше БГ Учебник, не знам дали 
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сте чували, те уж разпространители, онлайн платформа обаче направиха няколко учебника 

по български език до VII клас, сега май почват и по литература и нагоре, но ние харесахме 

до VII клас. Оказа се, че единият от авторите е учител, когото ние знаем от сборници и си 

казахме: „Ето на, когато учител го прави, знае как да го направи.“ Така че вече има и добри 

учебници.  

35. А тези какво ги прави по-добри от останалите? 

 Конкретиката в тях, доброто разположение, яснотата, в която е представен материалът, 

подредбата на урочното съдържание. 

36. А има ли предложения в тях за упражнения, за интерактивни дейности? 

 Има, разбира се, има от най-различен характер. Те са различен тип задачи, на които 

упражняват наученото. Има такива, които имат занимателен характер, има други, които са 

изследователски задачи и т.н. Друг е въпросът какво може да се направи, за кое стига 

времето.  

37. Аз се изкушавам да попитам, макар че не знам дали е много подходящо. Смятате 

ли, че ще бъде по-улесняващо за учителя, ако в учебника са заложени тези умения още, 

т.е примерно ако задачите включват работа в екип, не че няма такива задачи, разбира 

се, че има, но и друг тип примерно както Вие казахте - за критично мислене. И сега ги 

има, но те са просто и много компетентностите. 

 Вижте, ако трябва да се работи по такъв тип задачи, то винаги трябва да бъде за сметка на 

нещо друго. В крайна сметка в много случаи учителят е изправен пред избор – дали да си 

предаде урока, дали да изпита двама, трима души на този урок, защото трябва да го направи, 

няма значение как, или да отдели този час, да речем, за работа по групи, някаква 

изследователска задача, няма значение каква, има от различен тип. Кое как да бъде? Дали 

аз в този час да направя една мозъчна атака за това как се прави по конкретна тема есе, да 

пишем по дъската, да се разправяме, да си подвикваме, то така се получават нещата, или аз 

за тези два часа да карам „За буквите“ от Черноризец Храбър? Така че в много случаи е 

точно такъв изборът. С колегите, когато говорим и по останалите предмети – биология, 

химия, физика, материалът е много натоварен, излишно натоварен. Тук вече не говоря само 

от свое име. Защо му е на средностатистическия дванайсетокласник да знае кое изречение 

е сложно съставно с подчинено обстоятелствено? Вие знате ли? 
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38. Никаква идея. 

 Не е нужно и това не ни прави по-умни, но те в VII клас върху това ги изпитват. 

Единственото, заради което му е необходимо е, за да знае, че трябва да се сложи запетая 

пред такъв тип изречения, а не да го разграничи дали е подчинено допълнително, или 

подчинено обстоятелствено.  

39. Казахте изпитване, с всичкото това натоварване остава ли Ви време да използвате 

и някакви алтернативни форми на изпитване тип проект, портфолио и тези неща, за 

които се говори? 

 Портфолио не знам, много ми е далече, но проекти различни правят. Аз например много 

често, понеже и аз им правя презентации, възлагам и на децата включително още от V клас 

като се почне. Разбира се, такъв тип задачи са по желание, защото все пак изисква и 

компютърни умения. На една част от тях им е много интересно. Първоначално го правят по 

самия урок, защото в V клас още не могат да се ориентират, вече след VII клас нататък, 

дори да изявяват желание, не трябва да бъде просто възпроизвеждане, да речем, Иван Вазов 

– биография, творчески път, а трябва да бъде с някаква аналитична задача. Да речем по 

литературна тема „Любовта – страдание и спасение при Яворов“ обаче тук вече трябва да 

се търсят различни материали, а не да го копират от някъде и да го сложат. Така че правят 

такъв тип задачи, да. Преди това по-скоро доклади такива, но там пък съвсем безсмислена 

работа, копират, принтират, така че аз това не го правя от много години вече. Знам, че по 

други предмети имат също. Разнасят, предават проекти. 

40. Във всички учебни програми накрая нали  пише междупредметни връзки, Вие 

виждате ли ги на практика? 

 Всеки от нас копае собствената си градина, макар че контактуваме с колегите за това какво, 

що и как. Има ги междупредметните връзки, при нас например с историята, чуждите езици. 

Изключителен пример за междупредметна връзка е: „Какво е това глаголно време?“ питам 

аз по български „Сегашно просто“ ми се отговаря. Вместо познанията по българска 

граматика да влияят на обучението по английски, то е обратно.  

Ако трябва да обобщя, допълнителните неща тормозят учителя. Аз съм филолог и съм си 

избрала по любов и специалността, и професията още от 14-годишна и не само че не ми 

тежи, но и ми доставя удоволствие. Чета, даже през лятото си правя тестове, чета си, защото 
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литературата ми е хоби освен професия. Но всички останали неща, свързани с 

бюрократична ангажираност, бюрократично натоварване, ни изцеждат силите. Когато си 

играя да цъкам тъпия дървенозвучащ документ „График на обучението за допълнителна 

работа на учениците с двойки за първия учебен срок“, после изобщо нищо не ми се прави, 

гледам да си изпея урока в час. Това е. И всички колеги биха го споделили. За всяко нещо 

се пише, описва на няколко места.  

------------------------- 

Интервю с учител по Английски език 

1. В рамките на продължаващата квалификация къде смятате, че са проблемите? Вие 

всъщност успяхте ли да получите необходимите кредити за годината? 

Да, имам, само че имам само два кредита, за разлика от другите колеги, защото аз съм на 56 

години и съм в рамката над 54, на които не им се разрешава, тъй като вече сме на възраст, 

да ходим на еди какви си обучения, ще говорите с директора. Т.е първо че има такава 

дискриминация, нали уж учене през целия живот, защо ни спират? След това, добре, след 

като смятат, че ние сме се изучили на моята възраст и по-големите, защо тогава ни искат 

кредити? Ами тогава да кажат – над такава възраст вие сте се изучили, имате опит, не ви 

искаме кредитите. Т.е пълним гушите на някакви си фирмички и не знам си какво си, които 

провеждат тези обучения. На последното обучение даже казах на Лазарова: „Много те моля, 

кажи им да не започват (започват винаги с: „Хайде сега, представете се.“)“ Че ние работим 

заедно, на всяко обучение се представяме, по един час от обученията или и половина 

минават, всеки път ние се представяме. То не бяха дръвчета с листенца, то не бяха 

звездички, то не бяха сърчица, то не бяха марсианчета, всеки по някакъв начин. И се 

започва: „Хайде сега...“ и започва всеки един от нас да се представя за кой ли път, ние 

казваме: „Хайде това да го минем“, но те...Да обучаваш хора с опит е много трудно. Ние 

сме всеки ден с тези деца, ние сме всеки ден тук ври и кипи, някакви от някаква фирма ще 

дойдат да ни обучат. И се започва едно...и накрая много често колегите питат: „Как се 

казваше това последното обучение?“ Не помним дори за какво е било. Практическа полза – 

няма, но ходим, защото сега догодина нали на четирите години ще трябва да докажем 

кредитите и т.н. 
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2. Добре, а в учебниците по някакъв начин виждате ли, ние между другото също сме 

учители, бяхме учители по английски език и пак аз по Longman преподавах... 

 Е, не аз вече минах на Express Publishing, много са добри. Там съм си направила дори 

училище, виждам децата как се...имам достъп до нали като  натисна едно име, да речем, или 

само всички опити, или всички опити по проценти и т.н, направили са го страхотно, виждам 

си всеки кой как е правил домашното. Те си свалят и учебника, и граматиката вкъщи и 

всичко това страхотни са, вижте им учебника. Обаче малките например не искат да минат 

на такъв учебник, въпреки че дойдох и им го показах: „Ето, вижте, упражненията и всичко 

тук и т.н“, те си избраха пак нещо друго. „Защо да си инсталират вкъщи учебниците, те ще 

видят отговорите?“ казвам: „Това е целта – да видят отговорите и да ги научат.“  

3. Учителите са отказали?  

 Да. Колегите просто не са на тази система, а тя в момента е най-добрата затова и минахме 

към нея. В смисъл всеки един ученик си инсталира на собствения компютър и учебника, и 

граматиката, като прави упражненията ги прави докато не даде верен резултат. И на мен ми 

се изписва, аз като дам кой докъде е стигнал, си пише това име, три опита, на първия – 40%, 

на втория - 60%, на третия – 100% и аз за по-кратко съм им казала: „Искам като натисна на 

последен опит, да видя 100% на всички.“ 

4. Казахте, че това, въпреки че е допълнително усилие, смятате, че това е правилният 

начин. 

 О, те го правят с най-огромно удоволствие, това им е интересно, това го правят. Плюс това, 

тук условието е, аз казвам: „Тук всеки може да ви помага, майка, татко, съсед, баба, по-

силни братя и сестри, учители, който целта е да бъде на хубав английски и да може да го 

представите пред класа.“ Т.е тук тези текстчета много от тях са ги писали сами, то си личи, 

защото аз дребнички грешчици гледам, съвсем автентично си ги оставям, но някои са си 

написани от учители и т.н, но пък учениците, заставайки отпред, трябва да го представят. 

По-слабите ученици това им е...те с удоволствие с тези палачинки направиха един тон 

рецепти за палачинки. Всеки трябва да го разкаже това, което е написано там, трябва да се 

каже. Нали затова е проект, защото иначе...И го правят с огромно удоволствие. Та се снимат, 

та родителите изпращат, звънят ми: „Ама тази снимка не е хубава, ще може ли друга?“, 

палят се невероятно, много им е хубаво. 
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5. В началото казахте, че все пак те изпитват някои затруднения, казахте, че това, че 

им е трудно дори да Ви изпратят мейла с информацията. 

 Затова родителите изпращат. Много често са изпратени не от децата. То си пише за Алекс 

еди кой си от еди кой си клас, пощата се вижда, че е на родител. Вече постепенно в V – VI 

клас започват да изпращат. Или пък един съученик изпраща на няколко. Този, който може, 

изпраща на своите съученици, които не могат да го направят.  

6. Други затруднения от някакво естество срещат ли? 

 Да, тези, които нямат компютри, защото аз винаги по желание – може да е в електронен 

вариант, може и да е на хартия, там имам и на хартия много. Тези, които нямат компютри с 

огромно съжаление го правят на хартия и това малко така ги...знаете, едно неприятно 

усещане, но не мога пък да лиша другите ученици. Вече степента на...имам някои, които се 

справят перфектно, други, които нали правим по 2-3 варианта – за цветове, шарении 

изчистваме, т.н. Някои веднага се съгласяват, виждат разликата, харесва им, по-хубаво, 

другите си държат на своето, казвам: „Добре.“. После вече като го сравнят виждат 

разликата, започват да съжаляват. Въобще много емоционално и много различно. Но аз 

много си ги харесвам тези проекти.  

7. А в извънучебни занимания, проекти работи ли училището? Вие? 

 Да, работили сме по всичките.  

8. Освен по „Твоя час“? 

 Е, не. Освен това всичко е свързано с пари. И сега с извънкласните. Преди водих, какво 

беше, „Моят първи сайт“ правих по „Успех“, правихме сайтове. Там в портфолиото ми има 

едни страхотни сайтчета на бивши мои ученици. По „Успех“ правих „Аз съм блогър“, 

правихме блогчета. Сега правя дигиталното портфолио и английски вкарвам, т.е пълненето 

на съдържанието ни е с английски, а вече Word малко, малко PowerPoint, много искам, ще 

видя дали ще ми стигне време, но малко бавно вървят, защото съм много назад съм с 

материала. Аз не очаквах, че толкова, ние Word дори, докато направим портфолио в Word, 

така че до html eдва ли тази година ще стигна, въпреки че целта ми беше малко и с html  да 

направим все пак. Но няма да стигнем, защото много тегаво и бавничко. На тях им е много 

интересно, тегаво и бавно в смисъл, че таблица не могат, всичко се учи в момента, въпреки 
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че учат информационни технологии. Една табличка да си сложат, да си качат снимка, 

всичко буквално го учим. Аз не мога да ви кажа какво е нивото на информационни 

технологии.  

9. А Вие самата къде сте се обучили да работите с Word, PowerPoint и html? 

 Аз първо известно време бях извън сферата на образованието. Правех предпечата на две 

списания и т.н. После, като се върнах в образованието, понеже вече имах много голям опит, 

две години завърших преквалификация в СУ с информационни технологии, за да получа 

право да го водя. Така че от време на време ЗИП-овете например, а сега извънкласните, ги 

водя в кабинета, имам право.  

10. Вие сте завършил филолог, нали? 

 Да, да. Но в момента мога да водя и информационни технологии, така че всичко си е по 

закон.  

 Аз лично много се радвам на това, което правите, но не знам какво ще успеете да направите. 

За мен като ще се прави нещо, трябва да се прави дълбоко. Тези козметични промени са 

замажиочи за общественото мнение „Ето вижте какво правим в образованието.“ Трябва да 

се вкарат нови предмети, старите трябва да се учат по нов начин. Учебниците, ето браво на 

Express Publishing, но какво пречи на Просвета и тем подобни да направят например за лятна 

работа игри? Нека министерството да им плати. Да направят образователни игри, 

граматични по български език, за да минеш на следващо ниво трябва да направиш...Ето 

такива неща. Ние се опитваме, много е хубаво, аз самата имам огромна библиотека вкъщи 

и съм чела, та чела и обичам книгите, но виждам, няма смисъл да караме децата да четат 

книги, трябва да четат по принцип. Трябва да ги научим да четат e-book-чета, да четат в 

интернет. Ние губим не книгите, ние губим четенето, те не четат. Това трябва да спасяваме, 

натам трябва да са ни насочени усилията, а не как да превъртим материала и какво да 

напишем в програмите отзад. Това е моето мнение, не знам дали ви харесва.  

11. Личи си, че сте мислили доста по темата.  

 Мисля, да, защото аз харесвам си работата, върнах се след много сериозна моя лична драма 

в образованието. Моя бивша съученичка каза: „Ела малко при нас.“ И както дойдох за 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

малко, така и продължих. Разбирам се с учениците, работя с удоволствие, пак ви казвам, 

влезте и вижте какви уроци правя. Правя ги, много добре знаете, така за нищо ги правя.  

12. Всъщност това е нещо, което искам да Ви попитам. Генерално, Вие казахте какво 

се опитвате да правите във Вашите часове, генерално това ли са нещата, които трябва 

да се правят на ниво училище? 

 О, не. Това е нищо. Аз пак ви казвам, генерално трябва да се започне от промяна, ама 

наистина промяна на учебното съдържание, а не козметични размени. Пак ви казвам, трябва 

да се вкарат такива предмети като това ИТ, което в момента се води. Учат се няколко 

приложни програми – Word, малко Excel, те почти не знаят какво е Excel и PowerPoint. Не 

това, те трябва да се учат да търсят информация в интернет, трябва да се учат как да се 

представят, съвсем други неша трябва да влязат, тотално трябва да се преработи. Нови 

предмети, ново учебно съдържание. Ние караме по някаква супер архаична, не това е 

нормално, министерството гледа да си запази своите си работи. Те са свикнали по една 

отъпкана пътека и за тях това е пътят. Оттам трябва да се тръгне. Законът трябва да се 

промени. Вече да не говоря за...ето вижте в каква стая работя. Този компютър е мой личен 

заедно с  монитора, заедно с мишката и т.н и е на хиляда години. Когато го донесох, 

колегите ме питаха: „Ама за какво ти е компютър в клас?“, тогава така ме питаха. Техниката, 

два проекта печелим, но не е достатъчна. Наличната остарява. Като се започне с техническо 

снабдяване на училищата, нови предмети, ново виждане за преподаването. Тези деца, аз ви 

казвам, ето в един шести клас, на който преподавам, казах ви какво направих – пуснах им 

две филмчета за ресторант без персонал с набиране и за кола, която...И после казвам им: 

„Има един такъв режисьор – Акира Куросава, на който брат му е бил озвучител в нямото 

кино и се самоубива, защото когато тази професия изчезва, той се чувства излишен. Много 

си я е обичал, според брат му Куросава. „Потта на жабата“ – много хубава книга. Това е 

било.“ След това говорихме за снимките. Кой прави в момента снимки на хартия? На сватби 

и на кръщенета. Какво се прави сега в тези фотостудия – принтер, печатят „Чашата на 

шефа“, „Престилката на еди кой си“. Казвам: „Ето ви една професия, която също отмира, 

вие мислите ли как ще продължи тогава?“. Ето такива часове трябва да им се вкарат. 

13. Така е, подкрепям Ви напълно. Последен въпрос от мен. Казвате, че нямате 

никакъв допълнителен стимул да го правите това, нито като заплащане, нито като 

някаква оценка дори било от РУО или от който и да е било, че се стараете повече. 
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Според Вас какво спира генерално учителите да мислят точно в тази насока, да 

развиват умения, да говорят за неща, които са извън учебния материал? 

 Първо инерцията. Ето например за диференцираното заплащане, всяка година обсъждаме 

критериите, по които диференцирано ще заплащаме. Там има една точка точно за 

използване на ИКТ и бях предложила: „Ето аз работя, имам блог“ това да влезе като точки, 

да се получават отделни точки, при което моя колежка ми казва: „Откъде накъде ще искат 

от мен да ставам програмист?“ – това е реакцията на колегите. За нея това е да бъде 

програмист. Казвам: „Това не е програмист, това е потребителска програма, както Word.”Не 

ме интересува!“ Как ще го преборите това? Това си е с години, не всеки обича да се учи и 

да възприема новото. Ние сме си инертни хората, свикнали сме си по един и същ начин. 

Министерството си е инертно, защо колегите да не са? Аз го казвам не като обида към нея, 

така са масово. Те си имат свои си разпределения от години. Може ли едно разпределение 

да е по-дебело от учебника, с един тон графи вътре? Аз изпадам в ужас като го видя, това е 

ненормално. Така че, това е. Инерцията е нещо страшно. Млади или идват, които са тип 

вдаскалени, или бягат.  

14. Ако може да ни кажете една, от Вашия опит, разбира се, като добра практика, какво 

Ви кара Вас самата да имате по-широк мироглед и да се опитвате да правите повече 

неща? 

 Това си е до човек. Аз по принцип цял живот си уча, на какви ли не курсове ходя. То си е 

до човек, на мен ми е интересно, приятно ми е, плюс това аз обичам детайлите, като се 

заиграя с такива неща, да ги изчистим, да ги направим, то е и до тип характер. Плюс това 

ние с децата си се смеем, шегуваме се. Аз лесно работя с децата, от мен няма оплаквания 

като учител, въпреки че съм строга. Има колеги, на които им е трудно да работят с децата. 

Наскоро имахме една математичка, която просто не издържа и напусна още на третия месец. 

Не всеки може да работи с хора, аз слава Богу мога и затова ми е лесно, не ми е трудно, но 

не всеки го може и това не се учи. Може да се подобрят някъде, но общо взето или го имаш, 

или го нямаш. Или обичаш да работиш с деца, или...а и не само с деца, просто аз в колектив 

добре работя и не ми е трудно. Затова да, губя си времето, защото вкъщи като си седна си 

ги гледам, пък се смея, пък тук оправяме грешките и не ми е трудно и затова го правя. Ако 

ми е трудно  - няма да го правя.  
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15. Чисто като главен учител, а и не само като главен учител, просто в разговори с 

колегите опитвате ли се и как се опитвате да ги мотивирате да направят нещо? 

 Това е много трудно. Ние дори, шефът ще ви каже, има доста колеги, които са против 

въвеждането на електронния дневник, дори оттам като се започне. Скоро с една колежка 

казвам: „Регистрира ли се вече?“ „Не.“ Доколкото мога, всеки, който ме пита – помагам. 

Постоянно „Ела тук, това не мога да го отпечатам; това защо тук ми излиза от полето...“ 

когато мога – помагам, но това е, когато колегите искат, няма начин, по който да ги накараш. 

Или пък ето например колегата скоро от IV клас: „Не мога да ги науча тези неправилни 

глаголи, просто рано им е в IV клас“, казвам: „Как така ще им е рано, спокойно.“ Направих 

му първо една песничка му свалих и му качих на USB с неправилните глаголи, после му 

направих един списък и казах: „От този целия голям списък само ще подчертая,  да видят 

колко са много и да им е кеф, че ще учат само малко от тях.“ И накрая му направих една 

табличка български – основна форма, past simple и past participle, като казвам: „Тук няма 

точки, тук съм направила 1,2,3, в четвъртото няма, защото то ще им трябва чак в VII клас, 

не го учат отсега, за тестче.“ И днес точно дойде да ми покаже колко хора са изкарали 

шестици на теста. Значи след като му направих нещата и му помогнах, той видя, че не само 

могат да ги научат, ами дойде да ми се похвали и колко добре са ги научили, но първата му 

реакция беше: „Това е много рано за тях, къде ще учат неправилните.“ 

16. Значи все пак и това е много важно, да имат нещо, което могат да приложат на 

практика? 

 Трябва да му го подадеш, да му покажеш как е, защото нали учебникът е учебник, но като 

му направиш ей така нещо и вече то става интересно и те децата се включват и става. Не 

само че стана, а и после в V клас казвам: „Знаете от миналата година еди си кои си...“ „О, 

не, не съм го учила това“ викам: „Я сега ела с мен“ в междучасието я заведох при него, 

казвам: „Я сега господине, бихте ли ни показали Вашите работи отлични?“ той с гордост ги 

показва, децата се радват, казвам: „Ето това сещаш ли се сега, правили ли сте го?“ „Ами 

да.“ „Ето сега ще си го припомниш.“ и т.н всички доволни и така.  

17. Аз преподавах по Английски език. Там имахме Teacher’s book предполагам и Вие 

също работите с... 

 Да, имаме, но кой го ползва... 
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18. Това исках да попитам, полезно ли е, има ли такъв тип примерно неща обяснени 

вътре? 

Някой може и да го ползва, аз лично не го ползвам, аз си измислям мои си игри, аз им правя 

щафетни игри, какво ли не правя. Много неща им правя. Тук правя на дъската в Word, да 

речем, на три групички нещо или глагол, или картинка и да напишат отдолу думата, или 

каквото и да е. По един флумастер, тази редичка, тази и тази, давам им зелен, син и червен, 

търчат да пишат думите под картинките, после смятам, броим, после само сменям слайда 

вече с готовите и те гледат отдолу то се вижда правилно изписаната дума, поправят с 

червено грешките, броим точките. Такива всякакви неща правим щафетки, глупости, 

истории, игрички и на децата им е весело, но пак ви казвам, това си го правя аз.  

19. А Вие ли ги измисляте? 

 Аз си ги измислям. Е, то колко му е да сложиш едни картинки от думите, които учим и 

отдолу празно място, за да напишат отговорите.  

-------------------------- 

Интервю с управител на фирма, предлагаща обучения за педагогически специалисти 

1.Каква е първата асоциация, която правиш, когато чуеш ключови компетентности? 

 

За учители? 

Общо. 

 

Умения, които ти позволяват да бъдеш ефективен в ежедневието, в работата си и в това да 

бъдеш щастлив човек.  

 

2. Смяташ ли и доколко, че компетентностите наистина се развиват в училище в 

момента? 

 

Смятам, че се развиват много по-малко, отколкото е необходимо за успешната реализация 

на човек. 
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3. Спрямо погледа ти върху учителите и директорите, до каква степен смяташ, че те 

разбират какво означават тези ключови компетентности? 

 

Мисля, че имат обща представа. За някои от компетентностите и уменията със сигурност 

имат по-детайлна представа, като например работа в екип. То е нещо, за което по-често се 

чува и по-често се случва. Мисля, че по-скоро им липсват знания и умения как да развиват 

това у учениците и най-вече времето и свободата кога да го правят, защото доста от 

уменията ги има в програмата и в ДОИ, но на моменти те не го хващат.  

 

4. Вашата организация е създадена след приемането на новия закон? 

 

Една година преди. 

 

5. Можете ли да наблюдавате някакви промени по отношение на търсенето от страна 

на учители и директори на теми за обучения? 

 

Има. Със сигурност за регистъра, който е създаден(ние сме били малко запитвани оттам), 

знаем, че се използва, най-малкото за да провери дали някой друг предлага тази тема или 

да се види дали тя е одобрена от МОН. Сега, покрай Национална програма  

„Квалификация“, се използва много повече, защото само темите, които са регистрирани, 

могат да бъдат избрани.  

 

Според мен има и малко отрицателна промяна в обученията, защото се получава нож с две 

остриета: от една страна, преди законът да рамкира какво означава „квалификация“, 

„обучение“ и кредитите колко часа да се обучаваш, имаше свобода, съответно и свободия. 

Сега е добре, че има рамка, че знаем кои са организациите, какви са критериите. Добре е, 

че има процес, който най-малкото отсява организации и индивиди, които не искат да 

полагат никакви усилия да предлагат програмите. Същевременно законът рамкира до осем 

присъствени часа за кредит, което е много малко. Твърде малко може да бъде постигнато с 

учителите, защото най-вече работим с техните нагласи. Нагласата на учителите към 

обучението и квалификацията не е „да отида да науча нещо, за да го приложа“. Ние през 
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цялото време се опитваме да създадем нагласата, че квалификацията е полезна. Ако 

направим паралел с бизнес света, един програмист...всъщност за тях не съм сигурна, но 

един специалист в определена сфера е с нагласата, че нещата се променят. Например 

маркетинг: ще отиде да види как се прави фейсбук реклама, защото сега Фейсбук е 

популярен или пък гугъл реклами, които стават все по-популярни. Той ще отиде на семинар 

или на обучение, за да се научи как да го прави, докато тук по-скоро квалификацията и 

обученията като цяло, това беше „да отидем на спа, да си починем, да направим тийм 

билдинг може би някакъв“. Да, учителите също заслужават почивка, но бюджетът, който е 

отделен по закона (сега 1% от заплатата отива за квалификация на персонала), би трябвало 

да е за техните професионални компетенции. Това много ограничава, защото в момента се 

търсят обучения само и единствено за кредит, въпреки че съм сигурна, че повечето от 

учителите вече са събрали нужните им кредити, изисквани по закона. Но обученията за 

кредити продължават да се търсят и то за един кредит, а не например за два или три, където 

може да се направи повече. 

 

6. Какви са, по твои наблюдения, приоритетните, най-търсените теми? 

 

Мога да кажа за нашите. При нас – проектно базирано обучение, интерактивни дейности в 

час, управление на класната стая. По едно време покрай Закона за управление на качеството 

имаше и един вътрешен документ, наредба, с която училището трябваше да документира 

качество, но това го отмениха. Агресия и конфликти също.  

 

7. Ако имаше тема, в която да се съдържа формулировка на ключовите 

компетентности, това би ли се харесало на учителите? 

 

Това е интересно, защото се говори за компетентности постоянно и навсякъде и колко това 

е важно. От самото начало имаме регистрирана тема за всяка една от тях: „Развиване 

на...работа в екип у учениците“; „Развиване на...финансова грамотност у учениците“. Не 

сме имали нито едно запитване. Единствените случаи, в които сме правили обучение за 

развиване на компетентности, бяха в партньорство с …. (име на фирма), защото те имат 

програма за развиване на финансова грамотност, и по един проект, по който 
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кандидатствахме съвместно със ….. (име на неправителствена организация), който беше на 

Столична община, програма „Европа“. Там нашето предложение се свързваше с това, че 

България беше председател на Съвета на Европейския съюз и обучението имаше тема 

„гражданска грамотност“. Това е нещо, което ме кара да мисля, че просто учителите не 

осъзнават нуждата от това да знаят как да го правят. Темите едновременно са много типични 

и общи – личностно развитие, гражданска грамотност, едновременно ако не знаеш как 

точно да подходиш, какви задачи да дадеш, как точно да преплетеш материала, за да 

развиваш някоя от компетентностите, няма как да се случи.  

 

8. Когато развивате методология за определена тема, по какви изисквания се водите? 

 

Нашите програми трябва да развиват компетентностите на учителите, които са описани и 

номерирани в  приложение на Наредба №12. Не съм сигурна, че други подходиха по този 

начин, но смятам, че с идването на атестациите това ще бъде полезно, защото по тези 

изисквания би трябвало да се водят атестациите. Според начина, по който са описани там, 

ние хващаме една тема и пишем, че развива умение еди-кое-си от Приложението. Това биха 

могли да бъдат умения за управляване на класната стая или за преподаване на материала по 

интерактивен начин или за оценяване. Много подробно и добре е описано. 

 

9. В каква степен смяташ, че учителите имат избор по каква обучителна програма да 

се обучават? Учителят или директорът избира? 

 

Когато става дума за обучение на цял екип, по-скоро е директорът. Там срещаме друга 

трудност, а именно, че директорът мисли, че знае от какво имат нужда неговите учители и 

когато провеждаме обучение по съответната тема, виждаме, че може би не е това нещото. 

В началото бяхме тръгнали с предложение да правим нещо като оценка на нуждите на 

учителите. Първоначално предложихме това да става с влизане в час при няколко учители, 

после остана само анкета. Никой не ни го позволява, вратите са затворени. Едно единствено 

училище ни допусна и това беше 202-ро, когато директор беше г-жа Сандева. Тя беше много 

отворена към идеите, съответно ние влязохме във всеки час и казахме „това ще бъде 

полезно“. Всъщност там свършихме най-много работа. Учителите са различни хора, с 
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различен опит, преподаващи по различни предмети на различни групи деца и това е много 

ценно. Много често обаче темата, която се избира, не е подходяща. Случва се учител да 

отиде на обучение индивидуално и директорът да се съгласи. Има директори, които мислят 

много прогресивно спрямо квалификацията и рядко правят общи обучения, защото много 

трудно се уцелва тема, която е адекватна за всички. 

 

10. Прави впечатление, че трите форми на обучителни програми са „присъствена“, 

„частично-присъствена“ и „дистанционна“. Притеснително ли е това? Как 

въздействат тези форми на качеството на програмите? 

 

Частично присъствената е притеснителна, а дистанционната – съвсем. Проблемът за мен е, 

че няма контрол върху това, което се случва. По принцип МОН има право да посети дадено 

обучение, но според мен нямат ресурса да го правят. Много малко са хората в отдел 

„Квалификация“. Всъщност какво се случва след като програмата бъде одобрена? Ние сме 

имали проверка. Инспекторката от МОН се оказа толкова доволна, че каза „Искам да дойда 

на ваше обучение.“ Проверката беше след проведено обучение по сигнал от РУО. Спрямо 

хората, с които съм общувала, според мен те наистина биха искали да видят тези обучения 

в действие, но нямат капацитета да го правят, тоест след одобрението на програмата няма 

много контрол върху това какво се случва.  

 

Частично-присъствената форма означава едните осемте часа да са присъствени, а 

останалите осем – дистанционни (нещо си правиш, кой чете, кой гледа видеа онлайн). Дори 

и да не правиш нищо, номерът минава.  

 

Общо стават 16 часа, което означава два кредита, или? 

 

16 часа са равни на един кредит. Минимум осем от тях трябва да са присъствени. Може да 

се направи изцяло присъствено, тоест два дена по осем часа, но дори това е много малко. И 

фактът, че се одобряват въз основа на написаното означава, че една програма няма как да 

бъде отхвърлена ако тя отговаря на всички изисквания като например да има налична 
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програма, да има свидетелство за придобита образователна степен на учителите и така 

нататък.  

 

11. Другият показател, който също прави впечатление, е как завършва програмата. 

От тези три опции: тест, презентация и защита на проект, кое използвате приоритетно 

и защо? 

 

Използваме само практическа задача, защото целим учителите да приложат нещо и да го 

опитат. Дълбоко вярваме, че просто да отидеш да послушаш нещо няма да ти свърши 

никаква работа. Колкото и желание да имаш, когато се върнеш и те завърти животът, 

забравяш, че си бил на обучение. Докато в осемте присъствени часа, ние се опитваме да 

покажем две, три до пет неща, които учителите биха могли да приложат като добри 

практики, идеи, задачи. Тяхната задача след това е да направят план как ще го изпълнят. 

Изпращат ни го в рамките на неприсъствените часове. Първите три часа те подготвят план, 

изпращат ни го, ние им даваме обратна връзка, идеи, материали или нещо, което може да 

им помогне. В следващите три часа те го прилагат в класната стая. След това ние се виждаме 

с тях за рефлексия, която понякога се случва онлайн, ако участниците са разпръснати. В 

нейните рамки обсъждаме получило ли се е, не се ли е получило и защо и споделяме. 

Всъщност този момент на завършване и осмисляне е много ценен.  

 

12. Какво споделят директорите по отношение на уменията на учителите си и изобщо 

споделят ли? 

 

Уменията на учителите? 

 

Подготовката им да преподават ключови компетентности.  

 

Била съм в училища, където директорите искат целенасочено да развиват умения:първо 

едно, а после друго. Много зависи от директора и от организацията на цялото нещо, защото 

в рамките на системата, такава, каквато е, учителят има нужда от много подкрепа, за да 
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успее да вкара наученото в часовете и да го направи качествено. Има училища, в които това 

се случва ефективно.  

13. Какво смяташ, че би могло да се подобри, да се добави в Закона, което да 

регламентира този регистър. Какво трябва да се добави в регистъра, за да гарантира 

той качество на програмите? 

 

Най-малкото на ниво одобрение на програмата, темата на обучението да отговаря на 

компетентностите, на Закона. Трябва да има качествени критерии, а в момента те са 

количествени:„пратете тази, тази и тази хартийка и този сертификат и ако предадете всички 

хартийки и сте ок, ви одобряваме“. 

 

14. А къде на други места в поднормативната и в нормативната уредба би могла да 

настъпи промяна, за да се подобрят нещата? Например в наредбата за статута на 

учителите и директорите, при приложенията относно компетентностите им, има ли 

нужда от промяна там? 

 

Според мен ако компетентностите са добре описани и учителите ги притежават, ще е много 

добре. Това, че има регистър, означава, че се създава структура и отговорност. Безумно е, 

че има 260+ организации в него и 1700 теми. 

 

3150 

 

Толкова ли станаха? За мен е безумно. Как би могъл един учител да се ориентира? Има 

филтър, да, но нека има направления или да се търси по име на организацията или по 

ключова дума: да напишеш „агресия“ и да ти излязат темите. Ако още на ниво одобрение 

се промени нещо, за да стане по-качествена оценката и ако отвреме навреме след това има 

някакъв контрол...не визирам на всяко второ обучение някой да идва, но да се започне с 

поне веднъж на година. Чувала съм за кредит, даден преди дори да е започнало обучението. 

 

15. Можеш ли да разкажеш малко повече за този сертификат(за управление на 

качество, според изискванията на Наредбата за статута и професионалното развитие 
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на учителите, директорите и другите педагогически специалисти всяка обучаваща 

организация да има такъв), какъв е проблемът при него? 

 

Първо подаваш тема, после подаваш информация за организацията. Има международно 

признат ISO стандарт, контролиращ качеството на всичко, включително на това една 

организация, независимо в коя сфера функционира, да го прави качествено. Има елементи, 

засягащи лидерството, например лидерът да е наясно с това какво се случва и да мотивира 

служителите. Има и технически елементи както и изисквания самите служители да 

подобряват качеството си на работа, тоест да има план за тяхното обучение. Има елемент 

на вътрешен одит, според който ти, грубо казано, проверяваш дали всеки си върши 

работата. Проверяваш продуктите си, получаваш обратна връзка от клиентите си, 

съобразяваш се с техните желания. Всичко това се проверява от институцията, която идва 

да те атестира преди да ти издаде сертификата.  

 

Първият проблем е, че според мен доста от организациите не са преминали истински одит, 

а просто им е даден сертификат. Това, което чух от организацията, която сертифицира нас, 

беше, че с влизането в сила на този закон, са се появили много организации, които правят 

сертификати за 500 лева. Стандартната цена на малка организация на легитимния 

сертификат за три години, е 4000 лева. При по-големите е по-различно. Това не е оправдан 

разход предвид това, което виждам да се случва на обученията. Правихме обучения и преди 

сертификата и не мога да кажа, че той много валидира това, че правим нещата качествено.  

 

Има една голяма международна организация, която е шапката и много малки други, които 

биват на свой ред сертифицирани от нея, за да могат да правят одити и да издават 

удостоверението.  

 

16. А какво трябваше да бъде налице при вас, за да ви бъде издаден този сертификат? 

 

Идват и провеждат интервюта. Докато се случва одитът не тече обучение. Гледат се обратни 

връзки от учители и също как се архивират нещата и дали е налице всичката документация, 
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която  върви с едно обучение като например присъствен списък и материали за самото него. 

Проверява се дали самото нещо се е случило.  

 

Просто се съмнявам дали цялото нещо не се случва проформа. Когато ние трябваше да 

минем обучение, за да можем да си извършваме вътрешни одити, което е изискване от 

сертификата, за което на свой ред трябва да се сертифицираме, бяхме с колеги от ….., стана 

дума за това. Говорихме си, че това е положително нещо, но че не сме сигурни дали има 

нужда от чак толкова висока оценка на работата на организациите. Когато излезе Законът, 

ние искахме да видим дали това е ISO или някакъв друг сертификат за качество, който не 

струва 4000 лева (8000 общо, защото когато първоначално не знаеш какво правиш, си 

наемаш консултант, който взима толкова, колкото, за да те подготви за одита и документите 

за него, както и да присъства на него...и отгоре на това да се обучиш да бъдеш одитор) 

 

17. Какви са, от гледната точка на вашата организация, впечатленията за 

Националната програма „Квалификация“? Създава ли реално възможност учителите 

да подобряват уменията си в посока ключови компетентности? 

 

Да, създава възможност. Въпросът е как е комуникирана. За разлика от филтъра в регистъра, 

там има три направления, по които могат да се подават теми и може да се зададе повече 

информация във филтъра. Отникъде обаче не стана ясно, че обучителните организации 

трябва да регистрират темите в тази платформа, която е създадена. Аз го разбрах съвсем 

случайно. Цяла нощ ……...седя и качва програми в платформата. МОН има контактите на 

абсолютно всички обучителни организации и би могло да информира, че има нещо такова. 

Може и ние нещо да сме пропуснали, но предвид факта, че се занимаваме само с това, едва 

ли.  

 

В момента започва втори период за регистрация и информацията, която достига до 

директорите и учителите, е никаква. Те чуват и знаят нещо, но какво – не е ясно. Знаят, че 

трябва да се регистрират в платформата, но процесът не е много ясен. Опитахме се да 

намерим описанието към програмата. То, според нас, трябва да е обществено достъпно, а 

не е. Търсихме и план на дейностите, който също не можахме да намерим никъде достъпен, 
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тоест играем на сляпо спрямо това, което се дава. Това, което сме чували е, че учителите 

нямат много свобода в избора си, защото им се обаждат и им казват: „Вие закъсняхте да се 

запишете, останала е само тема на ….. (име на фирма)“, запишете се за нея.“ Това се случи 

на колегата, която работеше за нас като обучител. Тя е и учител и директорката ѝ казала да 

се запише за съответната система на …… (име на фирма)“, но тя отказала, при което 

директорката отвърнала, че „трябва“. Същевременно в платформата са налични повече от 

сто обучения. 

 

Ние се стараем да информираме учителите за съществуването на тази платформа, за това, 

че ако искат да се възползват от нашите обучения, могат да ни намерят там, да се запознаят 

с темите, които сме подали в съответните направления. 

 

18. Предвид високата средна възраст на учителите, смяташ ли, че те разбират какво 

представляват тези ключови компетентности и са ги развили у себе си, за да могат да 

ги прилагат? 

 

За тези три години, в които се занимавам с това, мога да кажа, че възрастта не е фактор. 

Желанието и отношението към професията са ключови. Ако отношението на учителя е 

просто да „отиде да си изпее урока“, нищо няма да стане. Ако обаче иска да научи децата 

как да бъдат успешни и щастливи….Наблюдавала съм с изумление нещата, които правят 

страхотни учители, една година преди пенсия, в рамките на обучението за гражданска 

грамотност, което споменах по-рано.  

Грешно се схваща от учителите обаче степента, в която са задължени да следват ДОИ. 

Възприемат ги като ограничение или като задължение за използване на определен тип 

ресурс. Стандартът рамкира, но той може да бъде покрит по начин, по който самият учител 

иска. Ако прецени, че някое умение е важно и иска да работи с учениците за развиването 

му, той може да седне и да помисли как би могъл да го направи част от учебното си 

разпределение.  

 

19. До каква степен влияе на избора им форматът на Националното външно 

оценяване? 
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До голяма степен, защото това е единственият официален начин за оценка на успеха на 

учениците. В него обаче няма заложени никакви умения, освен може би това да се задържат 

концентрирани на един за стол за няколко секунди. 

 

20. Когато разработвате обучителна програма, правите ли преглед на учебните 

програми? 

 

Движи ни въпросът „Как?“, а не „Какво?“. Обаче когато правим например обучение за 

интерактивни методи и работим с конкретно училище, ги използваме като ресурс. Отново, 

стараем се да разчупим разбирането, че ДОИ е някаква безумна рамка. Те всъщност са 

полезни, защото е много добре описано там какво трябва да умее един ученик. 

 

21. Какво им липсва на Държавните образователни изисквания? 

 

По-ясна формулировка на компетентностите, за да се ориентират по-добре учителите.  

 

22. Нещо, което не съм попитала, но смяташ, че е важно? 

 

Нещото, което ни притеснява в последно време, е фактът, че някои наши конкуренти, 

подавайки програми, са използвали едно и също описание на програма със зададени и  

присъствена, и частично присъствена форма. Когато в самото начало ние въвеждахме 

своите описания, имахме тема за два кредита, която бяхме отбелязали като изцяло 

присъствена, защото сметнахме за безсмислено избирането на повече от една присъствена 

алтернатива. Как се провеждат тридесет и два часа, състоящи се от едни и същи задачи и 

дейности, в напълно присъствена, но и в частично присъствена форма?  

 

Основната и най-болезнена тема, с която ние се борим, е какво означава квалификация на 

учители. Не се говори за това директно, но битува разбирането, че веднъж като се придобие 

„тапията“, последващото обучение също е просто вид документ, а не инструмент за учене 

и развитие. Отнема ни страшно много време да убедим, че всъщност ще се върши работа. 
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Затова Законът е добра стъпка, въпреки че промяната ще отнеме години. Самият факт, че 

вече има законова регулация, придава сериозност на на този тип квалификация. 

------------------------ 

 

Интервю с ученик  

 

1. Чувал ли си за умения на 21 век? Като чуеш това, за какво се сещаш? 

 

Умения на 21 век? Като го чуя, се сещам за технологиите, които са били създадени. 

 

Умения на 21 век е малко по-широко понятие. Има се предвид такива умения, които 

помагат на хората да са успешни през 21 век. Може би са ти казвали, а може би не, но 

по-голяма част от професиите, които съществуват в момента, няма да ги има след 20 

години. Смята се, че професия шофьор на камион например след 10-15 години няма 

да съществува, защото камионите ще се управляват от компютър.  

 

Може би си чувал за Акира Куросава? Той е бил много известен японски режисьор. 

Брат му бил озвучител на филми в нямото кино. По-късно обаче се появява киното 

със звук и брат му се самоубива от мъка. В миналото е имало професии, които 

изчезват, има ги и сега. Уменията на 21 век са такива, които биха ти помогнали да се 

справиш с 21 век, тоест да си намериш по-бързо работа, да се справяш в нея и да си 

успешен човек. Едно от тях наистина са технологиите и ако не се оправяш с тях ти е 

спукана работата. Други подобни умения са работа в екип, функционална грамотност, 

математическа грамотност (не само да можеш да смяташ уравнения, но и като си 

видиш фактурата за тока – да разбираш как са се получили цифрите там). 

 

Представяш ли си такива умения? 

 

Предполагам, щом за това говорим.  

 

2. Мислиш ли, че притежаваш такива умения? 
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Не мисля, че притежавам истински умения. Смятам, че може би съм по-добър от някои в 

технологиите, но не защото имам някаква природен даденост, а защото ме интересуват. 

Научил съм се как да ги използвам от практиката. Гледал съм клипчета например.  

 

3. Някакви други умения, които притежаваш? 

 

Що се отнася до работа в екип, обичам да изслушвам и чуждите идеи, да не гледам само 

своята и ако нямаме консенсус, да се опитаме да обединим идеите в едно. 

 

4. Къде ти се случва да работиш в екип? 

 

В училище...но там не работим много в екип, за жалост. Когато сме били малки и сме ходили 

на лагери, където са ни разпределяли в отбори и е трябвало да играем заедно. Другото място 

е школата по английски, която посещавам. Там правим отборни проекти, в които трябва на 

голям лист да поместим „проекта“ си. Всички дават идеи кое как да бъде позиционирано. 

 

5. Казваш, че това не се случва много често в училище? 

 

Даже не си спомням да е имало в скоро време.  

 

6. Кой клас си сега? 

 

Десети.  

 

7. Друг тип умения мислиш ли, че се развиват в училище? 

 

Ами освен умствени, не мисля, че има други умения, които да трябва да развива 

училището...освен може би правенето на приятели...но пък там много зависи в какъв клас 

попаднеш.  
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8. Какво имаш предвид под „умствени умения“? Какво включва това за теб? 

 

Ами научаваш неща, които в повечето случаи...всъщност в по-малкото, не в повечето 

случаи, ще ти помагат след 12 клас и които ти помагат после по-лесно да учиш нови неща. 

 

9. Дай ми пример за две-три неща, които си научил в училище и които ще ти помогнат 

след 12 клас. 

 

Математиката, защото я изучавам и искам да се занимавам с нея. Нещата, които учим в 

училище, за жалост са такива, които няма да ни трябват, освен ако не се специализираме в 

дадена сфера. Същевременно от много голяма част от тези предмети ти зависи след това 

дипломата, което според мен е голяма грешка. Аз например не съм най-големият фен на 

биологията, не ми е интересен предметът, не искам да се занимавам с него обаче ако изкарам 

двойка, това ще се отрази зле на дипломата ми. Затова ще трябва да уча и по биология, 

въпреки че няма да ми трябва. 

 

Нормално е да учим неща за обща култура, но това, което учим ние, са подробни неща, 

които на един нормален човек няма да са му нужни. 

 

10. Можеш ли да дадеш пример за нещо, което ти се струва прекалено задълбочено по 

някой предмет? 

 

Ще дам пример с литературата. Не казвам, че тя не е важна, но наученото и без това ще го 

забравим. Разбирам, че трябва да знаеш името на автора, какво е написал, откъде е и в коя 

епоха е живял, но останалите биографични подробности няма да са ни нужни следващата 

година. Защо да учим как и къде е умрял? 

 

11. Освен математиката, сещаш ли се за нещо друго, което наистина ще ти бъде 

полезно след 12 клас? 
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Английският. Тренирам го и няма да го забравя. Другото е за развиване на ума. На мен няма 

да ми бъдат нужни самите теми, които съм учил, но все пак ще съм учил и ще съм си 

развивал ума.  

 

12. Как се развива умът ти в училище? 

 

Паметта ми се развива. Постоянният приток на нови знания я тренира, повишава ѝ 

капацитета. Така мога да помня малки неща, които свързвам с други неща, които съм учил 

и това ми помага. А понякога е просто интересно да ги знаеш. 

 

13. Основно трябва да помните неща или? 

 

По повечето предмети изговореното трябва да се научи наизуст, а не е чак толкова за 

разбиране. Тоест има нужда и от разбиране, но можеш да го добиеш само научавайки 

наизуст. При математиката е така. Ако използваш една формула има логика, но ако не знаеш 

формулата, няма как да я намериш и приложиш към задачата, за да я решиш.  

 

14. Кой ти е любимият предмет? 

 

Математика. 

 

15. Как протича един час по математика? 

 

Господинът влиза, проверява кого го няма и пише отсъствия и закъснения. Тъй като уча в 

хуманитарна гимназия, а не в математическа, и самата ми паралелка също не е 

математическа, повечето деца не ги интересува този предмет, не има пука какво става. Това 

като цяло не е правилно, защото аз, дори в предметите, които не харесвам, пак внимавам, 

защото това е израз на респект към учителя.  

 

Тези ученици си говорят по телефоните и господинът забелязва, че няма как да ги спре. 

Прави им няколко забележки, но в крайна сметка работи с определени хора и ако някой друг 
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изкара ниска оценка, това не е проблем на учителя, защото той наистина се старае да 

помогне на всички. Някои просто отказват тази помощ. Като цяло не повече от трима-

четирима работят активно в час. 

 

16. Разкажи ми още малко за това как протича часът. Какво прави учителят след като 

влезе и провери отсъстващите? 

 

След това казва какво ще взимаме. С упражнение ни припомня наученото от миналия урок 

или ни илюстрира кое е главното нещо, свързано с настоящата тема и след това 

продължаваме с разни задачи, но не само от учебника, а и такива, които той е съставил. 

Господинът наистина е добър, аз съм доволен от него. Просто останалите не го слушат. Ако 

не им е интересен предметът, то поне нека не пречат на останалите. Както вече казах, не са 

ми интересни химията и биологията, но все пак в час слушам и записвам...искам да завърша 

с горе долу хубава оценка.  

 

17. Кой предмет харесваш най-малко? 

 

Тази година може би е химията. Не ме интересува предметът, а и няма нещо, което да ни 

грабва. Само пишем елементи без да правим опити, както става на някои други места. Това 

според мен е грешно. Именно опитите са това, което прави химията интересна, а не 

теорията.  

 

18. Ще ми кажеш ли как протича един час по химия тогава? 

 

По-зле и от математиката: още по-малко хора внимават. Химията е още по-незначителен 

предмет, въпреки че влиза в дипломата. Отново, работят само двама-трима.  

 

19. А учителката какво прави, как преподава? Диктува ли ви неща или ви дава 

примери? 
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Като ни запознае с темата, с „точката“ и с теорията, идва практиката. Решаваме уравнения, 

пита дали някой знае как става. Обяснява, не е като да не обяснява, но много малко хора я 

слушат. Плюс това химията не е и лесен предмет и така се изкарват по-ниски оценки.  

 

20. Тази година ще имате ли външно оценяване? 

 

Да, ще имаме външно оценяване по информатика и информационни технологии. Ще бъде 

тест.  

 

21. Притеснява ли те този тест? 

 

Да, защото въпреки че господинът е готин и добър човек, не много добър в преподаването. 

Не че преподава някакви неща, които се чудя как стават, но все пак се притеснявам, че няма 

да изкарам достатъчно висока оценка. Ние сме разделени на две групи и в другата преподава 

наистина добра учителка, поне доколкото съм виждал плановете ѝ, когато съм гледал 

тетрадките на съучениците си. Нейните планове са добри. Докато при нашия господин 

буквално са само точки и нищо друго под тях.  

 

22. А учебниците? 

 

Отваряме ги ако ни дадат домашно някаква задача, но това не се случва много често. 

 

23. Какво мислиш за държавните зрелостни изпити? Как се готвите за тях. 

Притеснявате ли се за тях, ти и твоите съученици? 

 

Не мисля, че на съучениците ми в момента много им пука. Все още сме десети клас и си 

мислят, че има още време, въпреки че това не е наистина вярно. Аз не се притеснявам за 

това какво зная и какво не зная, а по-скоро за начина, по който ми влияе фактът, че ще имам 

тест: стресирам се и понякога вдигам кръвно. Така стана в седми клас. Отидох на пробните 

матури и забелязах, че вдигам кръвно след това, защото бях стресиран, тъй като исках все 

пак да вляза на хубаво място. Притеснението може би понижи оценките, които изкарах.  
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24. Определяш ли своята гимназия като добро училище? 

 

Да, добро училище е, и това, което е много хубаво, е че учениците не са чак толкова зле. 

Имам предвид, че не ги интересува дали са в „елитно училище“. 

 

21. Как ти се струват учебниците, по които работите? 

 

По повечето предмети не използваме учебниците, а плановете, които са ни продиктувани в 

час, което според мен е по-удобно. 

 

22. По кои предмети използвате главно плановете? 

 

По разказвателните и по химия. 

 

23. Това означава ли, че например по история не учиш от учебника? 

 

Уча от тетрадката, но поглеждам и учебника, защото там може да има нещо различно, нещо, 

което да ми подскаже.  

 

24. Значи пишете дълги планове по история? 

 

Не пишем дълги планове, просто господинът обяснява подробно и обича да прави това 

повече, отколкото да ни диктува планове. Все пак историята не е теория. Така че уча от 

записките си по това, което ни е разказвал учителят и от учебника.  

 

Има нещо, което не ми харесва в учебниците. Ето например в урока по история има неща, 

казани с много думи, които могат да бъдат казани с едно изречение. Мисля, че е защото сме 

в десети клас и искат да използват по-сложни думи. 

 

25. По кои предмети учите повече от учебниците? 
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По география. Имаме планове, но учителката ни дава домашни.  

 

26. По кой предмет пишете най-дълги планове? 

 

Биология: минимум страница.  

 

27. А каква част от часа минава за писане на планове? 

 

Когато влезем в часа, планът вече е направен на дъската. Госпожата ни диктува, 

съобразявайки се с темпото ни и повтаря ако и където е нужно. 

 

28. Казваш, че по география учите повече от учебника. Там плановете по-къси ли са? 

 

Да, защото не учим от записките си от часа, а от учебника. В по-голямата част от часовете 

ни изпитват. Сега сме втори срок и имаме само един час, затова учителката ни дава 

домашни, които проверяваме горе-долу цял час. Друг път пък ни изпитва устно. Ето защо 

най-често ако пишем план, то е след като е минало изпитването и обикновено успяваме да 

запишем първите няколко точки, а останалото остава да довършим за домашно от учебника. 

 

29. Колко ученици успява да изпита учителката ви за един час? 

 

Последният път изпита около шестима. Отнема горе долу по десети минути на човек, но 

зависи от това колко е подготвен изпитваният.  

 

30. Как ви изпитва? Спомням си по мое време как вдигаха трима човека едновременно 

и редуваха въпросите. Сега всеки поотделно ли изпитват? 

 

Да, изпитват ни един по един. Тя изпитва малко по-различно. Домашното ни беше да 

направим план за Германия, който все пак го има и в учебника. Аз бях направил подробен 

такъв, представих го, тя провери за неточности и пропуски и после започна по него да ми 
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задава въпроси, за да провери дали наистина зная или просто съм писал механично. След 

това пита за неща, които са извън плана - от същия урок или от друг, скорошен.  

 

31. Планът откъде го беше направил? 

 

От учебника.  

 

32. Ти учиш в хуманитарна гимназия и имаш най-много часове по английски език и 

по български език и литература. Как протичат тези часове? 

 

Учителката ни по английски ни е класна. Тя много се старае и иска да ни научи на неща. 

Старае се да угоди на всички и на всекиго да напише по-висока оценка, но нейната работа  

остава недооценена, което е нечестно, защото тя полага много повече усилия от останалите 

учители. Ето например една съученичка имаше повече от 18 неизвинени отсъствия и 

класната ги извинява много пъти, дори директорът ѝ се беше карал и ѝ беше казал, че не е 

правилно, но тя отново ги извини. Тази съученичка обаче изобщо не обръща внимание на 

госпожата,която в общи линии си жертва работата заради нея, и продължава да не идва. 

 

33. А защо не идва това момиче на училище? 

 

Тя идва, просто влиза по-късно в часа, тоест закъснява и тези закъснения се натрупват. 

Също така не прави нищо в часа.  

 

34. Какво правите обикновено в час по английски?  

 

В дните, в които имаме два часа, в единия взимаме граматика, а в другия - думи. След това, 

в продължение на седмица или две, стъпвайки върху тази граматика и лексика, четем 

текстове, правим listening и най-накрая има и тест, оценка и продължаваме. Това е един 

Unit.  

 

35. По литература как стоят нещата? 
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Там наистина много повече хора слушат, защото учителката е много взискателна и лесно 

пише двойки. Твърде взискателна е и също така лъже: казва, че не е имало нито един клас, 

който да има под 5.50 на матурите, което няма как да е вярно. 

 

Диктува много дълги планове...което помага всъщност като се прибереш да научиш, но пък 

диктува твърде бързо и не следи нашето темпо на писане, за да се съобрази с него. 

 

36. Всичките ти съученици ли имат компютър? 

Да, всички. За личен компютър не зная, но със сигурност имат смартфон. 

 

Всички ли? 

 

До един.  

 

37. Освен че ви се диктуват планове, какво друго правите в часовете по литература? 

 

Взимаме уроци. 

 

38. Кои произведения изучавате тази година? 

Досега учихме руска и западноевропейска литература, сега започнахме възрожденска. 

Евгени Онегин? 

Да, Евгени Онегин, на Пушкин най-известните творби. Има и такива от Романтизма, от 

Ренесанса. Учим Божествена комедия, Декамерон, Дон Кихот, Робинзон Крузо. 

 

39. Чел ли си някое от тях? 

 

Не всички, защото някои са дълги, а други са страшно неинтересни. Има и такива, които са 

взети в рамките на един час и докато дойде следващият, вече сме ги забравили.  

 

40. Твоите съученици чели ли са тези книги? 
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„Отличниците“ да. Те са ги чели.  

 

Когато аз не съм прочел дадена творба, защото е била дълга или не ми е била интересна, 

използвам сайта „Уча.се“, за да намеря материали за нея и така разбирам по-добре урока.  

 

41. Отличник ли си?  

 

За жалост, не.  

 

42. Колко ти беше средният успех за първия срок? 

 

Пет и двадесет и няколко. Не искам да си вдигам самочувствието, но смятам, че въпреки че 

имам по-ниски оценки от някои, те не са по-интелигентни хора. Мразя това съревнование 

по оценки в училище. Хората много гледат оценките. Какво като едно момиче е на първо 

място по оценки, като тя не е на първо място като човек. Искам да кажа, че няма добри 

обноски.  

 

43. На кои произведения си спомняш, че отделихте повече време? 

 

На Дон Кихот. 

 

44. Имаше ли дискусия? Пита ли ви госпожата защо например Дон Кихот е постъпил 

по определен начин и вие да е трябвало да разсъждавате? 

 

Може да се каже, но по-скоро тя ни задава тези въпроси и след това иска от нас да ги 

формулираме като теза или есе, да го напишем и да ѝ го предадем. Така ѝ е по-лесно. Иначе 

като има дискусия, тя не спира да говори и когато се опитваме да я прекъснем, тя ни се кара.  

 

45. При положение, че всички имате смартфони, не сте ли си задавали въпроса защо 

тя да не ви изпрати заданията по телефона? 
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Не, защото не смятам, че има голяма разлика между това да ми го продиктува в час и аз да 

си го запиша в тетрадката и да ми го изпрати по пощата. 

 

46. Да, но така ще имате повече време в час да правите други неща.  

 

Да, но тя все пак не е от най-младите госпожи, за да знае как се използват тези неща. Би ѝ 

било по-трудно. Плюс това, когато заданието ти е в тетрадката, не можеш да кажеш, че не 

си си отворил пощата, за да го видиш. Ако не си го записал, значи не си внимавал в час. 

 

-------------------------- 

 

Интервю с университетски преподавател в педагогически факултет 

 

1. Какво правите тук, в университета (относно педагогическата квалификация на 

студентите)? 

 

Още преди няколко години променихме квалификационните характеристики на студентите 

в педагогически специалности, които ще подготвят или учители или други педагогически 

специалисти. Промяната беше от гледна точка на националната и европейската рамка. 

Европейската рамка е свързана с компетентности на 21 век  при подготовката на 

специалисти. Това до голяма степен беше насочено към очертаването на различни 

компетентности, които те трябва да овладеят при престоя си тук, в университета. По-

нататък свързахме това с подготовката им като бъдещи учители по отношение първо на 

тяхната академична компетентност.  

 

Между другото това, което е налице в нормативната база, тоест компетентностният подход, 

е отразено най-вече в профила на педагогическите специалисти, според Наредба №12, 

където, що се касае учителите, са маркирани няколко основни компетентности. В този 

смисъл базовата подготовка на бъдещите учители, осъществена в университета, е насочена 

към академична, комуникативна компетентност и така нататък.  
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За да се пренесе обаче този компетентностен подход в тяхното обучение, ние се стремим/ 

трябва да се стремим да променим няколко неща. На първо място това е самата 

образователна среда – физическата среда: адаптиране на залите, така че да има повече 

възможност за групова и екипна работа на студентите. Има нужда от промяна и на 

използваните методи за обучение в посока използването на повече практически методи и 

екипна работа. Самият аз, почти във всяка лекция, наред с монологичната част, отделям 

време и за работа в екип на студентите по проблем, който дискутираме. На трето място 

търсим възможности за разширяване на тяхната практика и практическото им обучение, 

защото това е може би основната слабост при подготовката на бъдещите учители. В 

сравнение с други образователни системи, в нашата е много малък делът на практическата 

подготовка и като нормативни изисквания, и като практики в университетите. Това се 

дължи от една страна на по-ниската издръжка на студентите – бъдещи учители, за това, че 

тази дейност не е финансирана добре от държавата. Университетите в момента имат 

изключителни трудности при осигуряване на средства за учители наставници, за училища, 

в които да бъдат техните студенти в рамките на текущата и преддипломна подготовка.  

 

От тази гледна точка търсим възможност да привлечем учители наставници и по други 

начини, да кажем с безплатни обучения в департамента за квалификация и с безплатно 

явяване на изпити за професионално-квалификационни степени и допълнителни обучения 

с тях. Другата възможност, към която се стремим е свързана с доброволчество на студенти, 

включително и на такива, които са вече в училищна среда. Щом не може така наречената 

„платена“ практика да се организира в по-голяма степен, добре е студентите да имат 

възможност и под формата на доброволческа дейност да бъдат в училище. Сключихме 

такова споразумение с Регионалното управление по образованието преди няколко години. 

Колегите ни насочват към определени училища, където можем да изпратим нашите 

студенти под наблюдението на преподаватели. 

 

2. Имате ли вече постигнато развитие, резултати? 
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Има интерес както от студенти-психолози и социални работници, така и от такива по 

начална и предучилищна педагогика. Те посещават училища и основно работят по 

отношение на познаването на учениците или дискусии с колегите учители по отношение на 

работата с децата и по отношение на целодневната организация на работата. Друга добра 

възможност е един сериозен проект за студентски практики, който даде възможност на 

много студенти да имат практическа подготовка в училище или в детска градина. Там дори 

се обучават студенти, които не са от педагогически специалности. Много наши студенти 

бяха харесани по време на тези практики и след това започнаха работа. Така че се стремим 

със собствени сили и инструменти, за да подобрим практическата подготовка на 

студентите, защото това е важен елемент от общия компетентностен подход. Трудно и 

ограничено става от гледна точка слабото финансиране. Един студент от педагогическа 

специалност получава като субсидия два пъти по-малко от един ученик, което наистина 

ограничава много университетите.  

 

3. Липсата на достатъчно финанси ли е най-голямата пречка? 

 

Където има повече студенти, като при нас, не е проблем, но други университети изпитват 

много затруднения както по отношение на промяна на средата, така и по отношение на   

информационно осигуряване. Ние искаме нашите студенти, отново от гледна точка на 

компетентностния подход, да могат да работят с най-новите информационни технологии и 

инструменти, за да могат когато отидат в училище, да знаят какво да правят. Нашият 

факултет е може би един от първите, в които студентите се обучават на тези технологии, да 

не говорим за интерактивни дъски и други популярни в училищата програми. Въпрос е на 

субсидии. Университетите нямат възможността да се преоборудват и това затруднява 

подготовката на студентите по отношение на тези специфични компетентности.  

 

Доста по-ограничени са изискванията за практическата подготовка на студентите, затова 

може би трябва да се промени изобщо наредбата за придобиване на квалификация „учител“.  

 

Куца също психолого-педагогическата и лидерската подготовка на бъдещите учители, пак 

от гледна точка на общите изисквания, които предоставят наредбата и държавния стандарт 
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по отношение на квалификация „учител“. Все още в учебни планове на учителски 

специалности е приветствана предметната ориентация в дадена област, но учителят трябва 

да бъде и добър лидер в класната стая, защото само по този начин ще може да прилага 

успешно компетентностния подход. Ако бъде ориентиран изключително само предметно, 

много по-трудно ще постигне резултати. В съвременното училище екипната работа 

означава и екипност в работата на учителите по различни предмети, още повече, че в някои 

образователни системи като финландската, се върви изобщо към премахване на учебните 

предмети, което е показателно за това как трябва да се подготвят бъдещите учители.  

 

4. Що се касае до промяна в подготовката на бъдещите учители, чия е основната роля? 

На университети, на държавата…? 

 

Университетите имат академична автономност, но те все пак трябва да се съобразяват с 

държавния стандарт, който, както казах, е изключително общ и небалансиращ отделните 

направления на подготовка.  

 

Другата основна страна, по чиято линия се контролират университетите и бъдещите 

учители и тяхната подготовка, е системата за оценяване и акредитация чрез Националната 

агенция по оценяване и акредитация на тези професионални направления. През последните 

години в повечето университети се подобри тази подготовка. Преди това практическата и 

психолого-педагогическата подготовка бяха на много по ниско ниво, да не говорим за 

лидерската.  

 

В момента обаче започва един друг процес, който заплашва да понижи качеството. 

Интересът на много университети, включително частни и такива, които досега не са имали 

студенти в тези направления, е да се акредитират в областта на педагогическите науки и да 

подготвят учители, без да имат достатъчно капацитет и като преподаватели, и като опит. 

Това е заплаха за бъдещата ефективна подготовка на учители и може би тук държавата може 

да се намеси с някакъв вид регулация. Все пак тя е тази, която „поръчва“ учителите, които 

ще работят основно в държавни и общински училища. 
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5. Спрямо Вашата гледна точка, този нов подход затруднява ли преподавателите и 

студентите да развиват компетентности или точно обратното – мотивира ги повече? 

 

Към момента в малко университети има действащи системи за подготовка и включване на 

преподаватели и конкретно на преподавателска дейност. Има добри специалисти, които 

пишат блестящи дисертации в областта на физиката да кажем, но това не е гаранция, че те 

биха били достатъчно ефективни преподаватели. Ето защо трябва да се обърне внимание на 

тази система за подготовка на млади преподаватели. За съжаление са малко университетите, 

които имат такива програми и това е минус по отношение на възможностите за прилагане 

на компетентностния подход. Целенасочената подготовка отстъпва пред натрупания опит; 

методът „проба-грешка“ и споделяне с други колеги. 

 

Петнадесетина наши преподаватели преминаха обучения на базата на споразумение между 

нас и други български и чуждестранни висши учебни заведения. Обученията бяха в сферата 

на новите методи на преподаване. Така нашите преподаватели успяха да получат поглед 

върху използвани методи и форми на работа. Става дума предимно за работа в училище, но 

знанието спокойно може да бъде пренесено и в работата в университета. 

.  

6. Бяха представени нови учебни програми. До каква степен се разглеждат те в 

университета и студентите успяват ли да се ориентират по тях? 

 

Новите програми, които са в училище, влизат и в съдържанието по различни предмети в 

университета, основно в отделните методики на преподаване. Специално за нашия 

факултет, повечето от преподавателите са автори на новите учебници в едно или друго 

издателство и съответно запознават студентите с новите програми или пък техните курсове 

са изградени на базата на новото съдържание. Няма как да е по друг начин. 

 

Между другото ние още миналата година променихме учебните програми, съобразно и 

новите програми, и Наредба №12, и с наредбата за квалификация на учители. Всяка промяна 

в нормативната база за средното образование променя и условията и съдържанието на 

преподаваното. Един от основните проблеми беше свързан с това, че по Наредбра №12 за 
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статута на педагогическите специалисти беше регламентирано, че в училище един учител 

наставник може да работи само с двама студенти, които са на практика. В по-малките 

градове, където има големи педагогически факултети, това много затруднява колегите, 

защото все пак по наредба учители наставници могат да бъдат само старши и главни 

учители а техният брой е ограничен, малко са и училищата. Затова трудно се случва 

организацията едновременно да бъдат двама студенти стажанти при един учител наставник. 

Макар и логистичен, това е много сериозен проблем. Ние дадохме нашите предложения на 

университетите за изменение на Наредба №12 в това отношение. 

 

Прилагането на нов подход, включително компетентностен, не означава просто промяна на 

отделни елементи, а смяна изобщо на образователната парадигма, което е един много 

труден процес, който трябва да бъде холистичен и разгледан от всяка гледна точка, за да 

може да се случи. Иначе какво означава използване на интерактивни методи и проектно 

базирано обучение ако не знаем какво означава това в рамките на конкретното учебно 

съдържание, за съответния клас, за съответната седмица, месец, според това какво трябва 

да се учи. Трудно е.  

 

7. В този ред на мисли студентите разбират ли, че освен те самите да притежават 

определени компетентности, трябва да работят за развиването им и у учениците и че 

се променя изобщо ролята на учителя през последните години? 

 

В посоките, в които работим, се стремим да го правим, но както вече казах, това е цялостен 

процес. Ние и да го правим страхотно тук, какво става, когато попаднат в училище на учител 

наставник, който иска свои клонинги? Трябва да се промени изцяло моделът на подготовка 

на бъдещи учители. Трябва да се въведе като много по-сериозен елемент това училищно 

базирано обучение и подготовка на студенти. Такъв модел е естонският, където след 

завършване на университет, още две години студентите работят съвместно и с него, и с 

училищата. Такава промяна обаче изисква усилия и средства. Засега държавата влага повече 

средства в средното образование без да си дава сметка, че тези, които работят в неговите 

рамки, се подготвят в университета и ако тази подготовка не е добра, нищо не може да се 

промени.  
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8. Каква е комуникацията между университета и базовите училища? 

 

Сключват се договори, в които е посочено кои са учителите, които ще бъдат изпратени на 

стаж. Тези учители се избират от педагогически съвет. Разбира се, има договорни 

отношения, свързани със заплащане на труда на учителите и на директорите. Това също е 

проблем, защото университетите не могат да осигурят едно по-добро заплащане дори на 

ниво хонорари, които се получават в училище. Затова ви казах, че търсим и други начини 

да привличаме учители наставници. Това също е сериозен проблем. 

 

9. Колко студенти имате в педагогически специалности? 

 

Само в нашия факултет има около 4500 студенти. Почти всички под една или друга форма 

отиват в училище. Има само една специалност, социална педагогика, чиито студенти не 

отиват директно в училище, както и актьори, които са петнадесет души годишно. Всички 

останали – психолози, учители по физическо, музика и изобразително изкуство, се 

реализират в училища. Във всички останали факултети има учителски специалности: във 

факултета по математика и информатика, физика, химия. 

 

10. Казвате, че всички се реализират. Проследявате ли по някакъв начин 

реализацията им? 

 

Принципно следим, да, с различни инструменти. Имаме анкети, защото имаше промоция на 

завършилите; при получаване на дипломите, те се анкетират относно това къде са се 

реализирали. В момента се разработва университетска алумни система, където всички ще 

бъдат регистрирани, но това също е проблем на множество университети – липсата на 

адекватна такава система.  

 

11. Тоест искате да кажете, че над 90% процента се реализират? 

 

http://www.eufunds.bg/


 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------- 
Договор №BG05SFOP001-2.009-0050-C01 “Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство във връзка с преподаването и 

развиването на ключови компетентности у учениците”, финансиран от оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 

 

Зависи много от специалността. Има магистратури „предучилищна и начална педагогика“, 

където 1/3 студентите още втори семестър започват работа. Някои не могат да се адаптират, 

дори да са започнали работа, но това е друга тема. Зависи също от подготовката. Ако я няма 

подкрепата на университета в тези първа и втора година от професионалната реализация, 

става по-трудно. Работихме по проект с продължителност една година, в чиито рамки 

академични наставници работеха с младите учители и от сто такива, почти всички останаха 

на позициите си. 

 

12. Тази подкрепа в училище ли се оказваше или извън него? 

 

От една страна посещения в училище, но не толкова с цел методическа работа по уроците, 

колкото за да се осъществи процес на споделяне и коучинг. Паралелно с това се провеждаха 

срещи в групи в университета всяка седмица. Почти всеки месец се извършваха 

допълнителни обучения. В продължение на десет месеца те бяха и в училище, и в 

университета. 

 

Имаше и група от десетима директори. Първоначално някои от тях бяха временно 

изпълняващи длъжността, но в последствие всички станаха постоянно действащи 

директори. Получиха наистина добра подкрепа. 

 

13. Бихте ли искали да добавите нещо? 

 

Ако търсим възможност за промени в образователната система, то те трябват да се случват 

едновременно навсякъде. Както училищата, така и университетите са много важни за 

бъдещето на образованието. Все още при нас има една откъснатост, липса на синхронизация 

и на екипност, които ако преодолеем, нещата ще бъдат по-добри в бъдеще.  

 

--------------------------- 

 

Интервю с родител и ученици 
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1. Като чуете умения на 21 век, какви асоциации изникват в съзнанието ви? 

 

Родител: Като чуя 21 век и умения, веднага се сещам за технологии, макар че те не би 

трябвало да са водещи, защото сме загубили много други умения, които според мен са по-

ценни. За съществуващи умения ли говорим или за липсващи такива?  

 

Позитивно е, че технологиите са толкова напреднали, помагат, спестяват време и правят 

достъпа до информация по-лесен. От друга страна сме изгубили умението си да общуваме 

истински и да усещаме човешката емоция. 

 

Нашето изследване се съсредоточава върху това доколко уменията на 21 век се 

развиват в училище. Едно от уменията наистина е свързано с правилното боравене с 

технологиите, но има и други. Идеята е, че някои професии изчезват. Говори се 

например, че професията шофьор на камион няма да я има след 10-15 години. 

Въпросният набор от умения е такъв, който позволява гъвкавост при търсенето и 

намирането на работа в среда, в която професии изчезват бързо. Тези умения 

включват също функционална грамотност; математически умения, приложими в 

контекста на ежедневието, а не квадратни уравнения и синус и косинус; умения за 

работа в екип и социализация; граждански умения, които да гарантират твоето 

активно гражданско участие например под формата на членство в НПО. Всичко това 

са уменията на 21 век.  

 

Законодателят, с приемането на новия Закон за предучилищно и училищно 

образование през 2015 година, залага развиването им в рамките на българското 

училище. Ние проследяваме до каква степен това се случва на практика. 

 

Имат ли учениците такива умения? 

 

Дори и да ги имат частично, не са ги придобили в училище. Нашето училище по-скоро 

създава умения за учене ден за ден и изкарване на оценки. Мисълта на учениците е да 

направят схема кога и по какво трябва да учат, за да могат да изкарат възможно най-добрата 
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оценка и изобщо не мислят това придобито знание за какво им е, защо изобщо присъства в 

учебника и как могат да го използват, така че то да е стойностно за тях.  

 

Тоест те непряко развиват стратегическо мислене… 

 

Да, те трябва да знаят как да оцелеят в тази среда.  

 

Децата казват, че учат много неща, но не знаят как да отидат да си изкарат документ, който 

им е нужен. Ако ще влизат в болница например или ще имат работа в община. Става дума 

за тривиалното взаимодействие на гражданина с институциите, за което, на тази възраст 

децата вече усещат, че им трябва знание: да знаят как да го правят. Или пък как да 

кандидатстват за работа и да се представят добре на интервю; кое е важно и се цени от 

работодателя. Знаейки това, те ще могат целенасочено да развиват именно тези умения  

  

2. Как се придобиват тогава тези умения извън училище? 

 

Телевизията, колкото и странно да звучи, помага. Те освен това гледат своите си видеа и 

ютюбъри – хора от живота. Също така слушат какво говорим ние и нашите приятели. Ако 

покрай нас са видели нещо, имат модел за справяне.  

 

3. Към ученик 1: Като някой, който съвсем наскоро е завършил училище и му се е 

наложило да се сблъска с друга система и друг начин на правене на нещата, какво 

установи? Какви умения имаш и какви са ти липсвали? 

 

Не зная дали са ми липсвали умения. Когато имаш проблем, търсиш в Google. Аз така си 

решавам проблемите. Не мисля също, че нещо, което съм научил в училище, ми е 

помогнало. За кандидатстудентската кампания съм търсил информация изцяло сам. 

 

4. В училище давали ли са ти задачи да търсите информация онлайн или още отпреди 

това боравиш с Google, за да търсиш информация? 
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Не мога да кажа кое беше първо, но сме имали задачи, в които е трябвало да търсим нещо 

сами онлайн за някакво кратко представяне или презентация. 

 

5. Търсенето на подходящ за теб университет и ориентирането какво ще правиш след 

училище изцяло по твоя инициатива ли беше? 

 

Ученик 1: Да, в училище нямахме кариерно ориентиране. Това, което ни казват, е че ни 

трябват хубави оценки за добра диплома, а добрата диплома ни трябва за университета.  

 

6. Към родителя: Защо липсва развиването на тези умения в училище? 

 

Честно казано съм позабравила какво сме учили в училище, но имам чувството, че 

информацията беше на много по-базово ниво без безумно задълбочаване в детайли. 

Създавахме си представа за нещата дотолкова, доколкото знаем, че те съществуват. Имахме 

стабилна основа и оттам нататък не ни се отнемаше времето с безумни детайли. На децата 

в момента им се отнема времето за детайли и не им остава такова за същественото. Вярно 

е, че през годините се появиха много специалности, за които ние не бяхме чували, като 

информатика и информационни технологии. Всичко това е много хубаво, но с въвеждането 

им не се редуцираха други. Може би децата подсъзнателно осъзнават, че обемът от 

информация е огромен и няма никакъв смисъл да сядат да учат, защото имат все пак 

ограничен времеви и умствен капацитет. Няма как да прекарват шест часа в училище или в 

случая на езиковите гимназии – девет часа и да се очаква от тях, че ще могат да отделят 

повече от два часа вкъщи за учене. Виждайки огромния обем, детето се обезкуражава и е 

по-склонно да избере един или два приоритетни предмета, по които да учи или изобщо не 

започва.  

 

Децата са уморени и имат нужда от това да отпочинат. Новото поколение явно е такова, но 

то почива гледайки. Телевизия абсолютно не, а нещо на телефона, на таблета, на компютъра 

и по интереси. Когато гледат нещо, което им е интересно, те не искат да вършат нищо друго 

съществено. В училище са били натоварени от информация, която не могат да превърнат в 

знание дори. 
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Мисля си, че програмата трябва да стане по-стройна и в нея да се заложат неща, които 

развиват детето като индивид. Тези умения, за които говорихме, не биха отнели много 

време за усвояване. Те биха могли да бъдат около десет часа практика извън училище. Те 

също могат да се натрупат от един момент нататък, да речем от осми клас нататък, когато 

те са вече по-осъзнати. Учителите работят с децата и би трябвало да знаят по-добре какви 

са техните възможности и да се съобразят с това. Може би при кандидатстването след седми 

клас трябва да има диференциация в изискванията. 

 

В съзнанието ми винаги изпъква фразата „Никой не иска“ в смисъл на това, че никой не 

иска децата ни да излизат от училище подготвени. Моето чувство е, че нарочно ги оставят 

в нищото. 

 

Кой? Учители? Директори? Държава? Политици? 

 

Системата….може и да не е виновна тя, но колкото пъти съм повдигнала въпрос на 

родителска среща, учителите твърдят, че са с вързани ръце, че системата била такава и че 

не могат нищо да направят. 

 

Какъв е бил въпросът, който сте повдигали? 

 

Всеки път се дразня от факта, че четем едни правилници, които никой не спазва. Не може 

принципът да бъде за определено нарушение да има насрещно конкретно наказание и 

очевидно да се извършват системни нарушения безнаказно. Питам защо се случва така и 

насрещният отговор на учителите е, че ако бъдат взети мерки, родителите ще „скочат срещу 

тях“ и системата няма да им осигури защита. Това за мен е някакво безумие. На какво учим 

децата от малки? Че правилата са формулировки на хартия и няма нужда да бъдат спазвани? 

След това се чудим защо като пораснат и станат силни, вършат щуротии без да ги е страх.  

 

Защо обичайният отговор е „Ние сме с вързани ръце и нямаме механизми да 

противодействаме на едно лошо поведение на ученика, поведение извън правилата.“? В 
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училището на сина ми, едно от елитните, аз бях изумена да видя как от двадесет и седем 

деца, няколко имат огромен брой неизвинени или извинени отсъствия. Технически детето 

не е било на училище. Едно от тях тормозеше съучениците си и същевременно му се 

позволява да премине в друг клас и да завърши гимназията. Аз поздравявам сина си, че е 

завършил, а той ме пита защо го правя, при положение, че ученик Х също е завършил. 

Липсва престижът. Липсва усещането, че си постигнал нещо съществено.  

 

За мен основата е дисциплината, а йерархия няма. Децата не уважават учителите си, може 

би защото много пъти са се обръщали към тях за помощ, но не са получавали такава и са 

видели, че учителите им са безсилни. Има и много некомпетентни преподаватели дори в 

областта, в която преподават. 

 

Не зная къде се корени проблемът. Има много свестни учители, не искам да обобщавам. 

 

7. Децата посещавали ли са извънкласни дейности за всички тези години в училище? 

 

Не. Плащали сме за извънкласните дейности, но те на са били организирани от самото 

училище.  

 

Какво са посещавали? 

 

Предимно спорт. Също така английски, рисуване, китара. Който от каквото се интересува.  

 

Само на малките ученици им беше организиран спортът – имаха си клуб по хокей на трева. 

Иначе ако искаш детето ти да придобие допълнителни умения, трябва да разчиташ на частна 

услуга.  

 

8. Към всички присъстващи: Каква е добавената стойност на извънкласните 

дейности, защо сте искали да ги посещавате? 
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Ученик 1: Лично на мен английският ми харесваше повече от училище. Не че посещаването 

на курсовете не е с образователна цел, но там средата е много по-приятна – говорим си с 

преподавател, със съученици. Едва ли не междувременно научаваш нещо. 

 

Какво имаш предвид като казваш „говорим си“? За дискусии ли става дума? 

 

Да, има дискусии на английски, специфични упражнения, които правим, както и проекти. 

Всяка година имаше театър, репетирахме сценки  

 

Родител: Да, правеха представления за родителите и то доста мащабни.  

Ученик: В часовете по английски в училище, които аз имах до седми клас само, учителката 

просто пишеше на дъската едни правила, които ние трябваше да препишем и думи, които 

трябваше на назубрим, преписвайки по десет пъти. Не е същото. Липсва ти мотивацията да 

вършиш нещо, защото не виждаш за какво ти трябва то.  

 

Ученик 2: Аз съм на същото мнение. Хората в английския са по-приятни и не се лигавят. 

Не зная дали това е защото се плаща, за да бъдеш там.  

 

Ученик 1: Да, той е прав. В училище много хора пречеха в час.  

 

Как пречеха? 

 

Вдигаха шум, пречеха ти да чуваш. Или когато трябваше да работим с тях в екип, те просто 

седяха и не правеха нищо. И така работех сам, а не в група.  

 

А опитвал ли си да говориш с тях за това?  

 

Лично аз не, защото не съм виждал смисъл. Само щяхме да се караме. Не мога да направя 

нищо, освен да се оплача. 
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В английския също имаше хора, които пречеха и се закачаха, но веднага се правеше нещо 

от учителя, за да се адресира това. Не става дума за празни забележки, а за говорене с 

родител. Ако последващ ефект нямаше, този човек просто изчезваше от моя гледна точка.  

Не зная какво се случваше с него всъщност.  

 

9. Към родител: Обръщали ли сте се към учител, за да попитате защо някой ученик е 

получил по-ниска оценка? 

 

Не, по-скоро обратното – по-скоро им пишат по-високи оценки.  

 

Можете ли да дадете конкретен пример? 

 

Говорим за химии, биологии, истории. Когато аз съм ги препитвала, знанията им не са 

много задълбочени, а имат петици и шестици. Би следвало за такива оценки да знаят много. 

Аз не се съмнявам, че към момента на правенето на теста те са го знаели, но ако зададеш 

конкретен въпрос, те много ще се замислят как да сформират самостоятелен отговор. Ще 

кажат „Ние това го учихме, ама как беше?“, ти ще ги попиташ „Добре, нали имате шестица 

на това?“ и те ще ти отговорят „Ама знаеш ли колко отдавна беше това – миналия месец.“. 

Те учат, за да изкарват оценката, а не за трайни знания с разбиране. 

 

10. Значи сте отваряли учебниците им, чели сте какво пише в тях? 

 

Да, изумена съм. Скокът от четвърти в пети клас беше безумен. Децата не разбираха думите, 

а изреченията за тях бяха твърде дълги и сложни.  

 

В един учебник по история се споменаваха двадесет имена на исторически личности в един 

урок и за всеки по едно-две изречения какво значимо е направил. За децата това е 

резюмирана информация, която те трябва да назубрят наготово. Защо вместо това не се даде 

история или нещо, с което да ги свързват, за да им стане интересно и чак тогава да могат 

сами да достигнат до така наготово даденото резюме? 
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По биология също четох и онемях. Все едно са студенти в първи курс, а говорим за учебник 

за девети клас. Сигурна съм, че това не съм го учила в училище, а съм го акумулирала като 

знание в по-късно през живота си. Имам чувството, че учебника за девети или за десети 

клас беше съставен с единствената цел да стресира учениците: болест след болест, симптом 

след симптом. Четейки това на тази крехка възраст, те ще станат хипохондрици. 

 

Между седми и осми клас наблюдава ли се отново такава една генерална промяна? 

 

Родител: Не, лично аз не забелязах. Единственият стрес в езиковата гимназия беше, че се 

учеше много часове. Синът ми учеше немски и за домашно имаше да преписва думи. Без 

значение дали междувременно той ще ги научи (защото това може да не е неговият метод 

за учене), той преписваше три часа: осемдесет думи по двадесет пъти. Искаха се в тетрадка, 

от която ако липсваха, това се смяташе за неположено усилие да бъдат научени.  

 

Към ученик 1: Спомняш ли си това за теб да е било стресиращо? 

 

Беше стресиращо, да, защото исках да уча немски и в началото полагах много усилия. 

Издържах обаче до коледната ваканция на осми клас и оттогава не съм преписал нито една 

дума така.  

 

Какъв беше твоят начин да ги научиш тогава? 

 

Методът на флаш картите: скривам значението и гледам само думата. Без да пиша – само с 

четене.  

 

Как прие това учителката?  

 

Извиняваше ме, че не съм ги преписал така, но само при положение че като ме изпита на 

дъската, аз ще дам значението на всички тях. Това, разбира се, нямаше как да се получи, 

защото дори и методът на флаш картите да е бил по-полезен за мен, аз няма как да науча 

всички думи. 
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11. Към ученик 1: Скоро си минал матурите. Как ти се сториха? Как се подготвяше за 

тях? Какви знания ти трябваха?  

 

Ходих на уроци. Втората ми матура беше по математика.  

 

Що се отнася до литературата, в дванадесети клас няма преговор на материала от миналата 

година, а направо се кара по програма. Едва бяхме взели всичко, което трябва по програма 

за дванадесети клас и дойде време за матурите. Затова аз по някое време в уроците бях по-

напред материала, отколкото в училище и каквото съм научил, научил съм го извън 

училище. 

 

А математиката?  

 

Пак с учител. Но тук все пак става дума за моя избор. Тъй като завърших езикова гимназия, 

където математика се учи само на първо равнище, аз ходех на СИП. Преподавателката там 

наистина даваше много от себе си. Подготвяше всички задачи и се съобразяваше с целите 

на учениците. Някои се подготвяха за кандидатстудентски изпити, било то в България или 

в чужбина и тя правеше различни „пакети“ със задачи и ни обръщаше повече внимание.  

 

12. Всички тези знания и умения, които трябваше да имаш, за да се справиш с 

матурата, в процеса на тяхното придобиване, струваха ли ти се полезни и интересни?  

 

Интересно е да пишеш интерпретативно съчинение, но не ти обясняват много как се прави. 

Научаваш се на принципа проба-грешка. Единствените случаи, в които ние сме писали 

такова съчинение, са били за класна работа. Правиш първа класна в осми клас – четворка – 

хубаво. Мислиш какво не ти е наред, в девети клас пробваш пак и така малко по малко до 

девети клас евентуално се научаваш да пишеш прилично това съчинение.  

 

Други подобни задачи по литература правили ли сте? Такива, в които да прочетете 

нещо и да го анализирате.  
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Почти не. 

 

Родител: Мислила съм за отношението на учителите към учебния процес. Защо когато са 

преподали някаква порция от материала, не пуснат на децата пробни тестчета, с които да 

установят доколко те са усвоили преподаденото. Те пускат тест с цел да ги оценят. И като 

им напишат двойки и тройки какво се постига? Нищо. За мен идеята на един такъв тест за 

проверка, е самият учител да разбере какво е пропуснал и кой има нужда от повече 

внимание и допълнителна работа. Преминава се от един в следващ раздел, без значение 

дали децата са усвоили или не. Самият учител подхожда към учебния процес като към 

механизъм, с помощта на който той трябва да събере определен брой оценки, които да са 

свидетелство за неговата работа пред компетентния орган, нямам представа кой е той.  

 

Според мен детето трябва да завърши училище и със самочувствие, а не с мисълта „Аз съм 

тъп“, защото учителят му пише двойки и тройки и то едва стига до четворка. В един момент 

това „аз явно съм тъп и толкова мога“ се превръща от усещане в оправдание и детето спира 

да иска да се развива във възраст, в която би следвало да се случва точно обратното. 

 

Също така защо детето има средноаритменична оценка? Какво значение има, че на първия 

тест за годината има тройка, ако в нейния край то е надградило над стартовите си знания? 

Може аз това да не съм го знаел в началото, но вече го знам, а оценката си стои.  

 

Някакви последни коментари? 

 

Ученик 1: Още в училище съм си мислил и съм споделял с учители, че трябва да има рязка 

и голяма промяна, за да се случи нещо. Има много на брой малки промени, но те се случват 

паралелно със съществуването на старото и в крайна сметка става така, че резултатът е 

тотално изкривяване от първоначалния замисъл. Например в нашето училище прибавиха 

извънкласна дейност по европейски програми, която предлагаше много неща, но понеже 

всички бяха заети да учат за оценки, никой не се записа. Когато няма достатъчно записали 

се, извънкласните дейности изчезват. Няма търсене.  
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Родител: Аз си мисля пък, че не може да се учат четири-пет дисциплини през деня. Според 

мен човек не може да се подготви качествено за повече от две неща. Как се подготвя един 

ученик за химия, математика, биология и история? Веднага си прави сметка кога по кое е 

изпитан и ако е изпитан скоро по някой от предметите, си позволява да не учи за него, но 

за два часа и некачествено не може да се подготви...никак не може да се подготви. Говорила 

съм за това с учителите и те ми казват, че ако има физика например само веднъж в 

седмицата, на следващата децата ще са забравили всичко. 

 

И нека нивото на знание да е по-базисно, да се олекоти този обем от знания. Плюс това те 

наистина са свикнали при изникването на какъвто и да било въпрос, да търсят в Google. 

Базата е тази, която поражда въпросите. Ако имат нея и тя е солидна, много по-добре ще се 

ориентират в по-нататъшното си търсене и ще разберат отговора на въпроса, който са си 

задали.  

 

Спомням си учителят по география на сина ми. Той караше учениците си да учат дължини 

на граници, на реки и височини на върхове и ако не ги знаеха, се считаше, че „не знаят 

география“. 

 

При всички случаи учителят трябва да е мотивиран. Чувството ми е, че единствените 

мотивирани учители са тези, за които професията е призвание. Единствено те се раздават и 

мислят за децата и в действителност правят чудеса, за да ги подготвят добре. 

 

Как виждате липсата на мотивация?  

 

По време на родителски срещи. По принцип би следвало когато има проблем с дадено дете, 

той веднага да бъде отнесен към родител, за да се тушира в зародиш. Не било тяхна работа, 

те не били възпитатели и пазачи.  

 

Случвало се е в по-малките класове детето ми да отиде при учител, за да му каже, че се 

заражда конфликт между него и друг ученик и учителят да каже „Не е моя работа, оправяйте 
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се.“. Чия работа е? Аз съм го пуснала на училище и смятам, че е в защитена среда. Децата 

не смеят да ми споделят вкъщи, че имат проблем, защото се страхуват, че ще отида в 

училище да се разправям с учителя и това ще рефлектира после върху тях. 

 

Друго нещо, което ми е направило много лошо впечатление, е че са склонни, когато детето 

не е отличник, да считат, че е втора ръка ученик. 

 

В какво се изразява това? 

 

На отличниците им се прощават дребни провинения. С тези, които не са отличници се 

работи по-малко. Какво като учи? Нека се държи човешки и спазва правилата.  

 

Учителите би трябвало да са педагози, но не са. Едновременно трябва да се отнасят към 

всички еднакво, но и да се съобразяват с различията на децата.  

 

Казвате, че има и свестни учители. Какъв процент са те?  

 

На десет двама.  

 

И децата ми казват в седми клас „Мамо, не се притеснявай, ще оцелеем.“. Аз да оцеляват 

ли ги изпращам в училище? 
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