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ЗА НАЧАЛО

О

т създаването ни през 2015 г., ние в Образование
България 2030 заставаме зад качественото образование като катализатор на социална справедливост и икономически растеж. Вярваме, че с
работата си – често в партньорство с изключително силната мрежа организации, ангажирани в каузата – допринасяме това да се случва.
Безспорно натискът за системни промени се засилва, но
в ДНК-то на вземането на решения у нас „магистралите от
знания“ остават неприоритетни. Пред тях често са битови, ад хок бури в чаша вода, които изискват много ресурс,
който отива в грешна посока. Така днес, както и през 2015 г.
ние стоим пред предизвикателството на ниски резултати
на учениците, които са пряко и силно свързани с бедност,
специални образователни потребности, етнос. Средните
резултати на деветокласниците ни от PISA 2018, които бяха публикувани преди година, доказват това. Блестящото
представяне на шепа ученици не може да бъде оправдание.
Същевременно не можем да отречем, че образователната общност, включително и на ниво правителство, лансира тези системни промени, вслушва се в експертните
мнения, търси работещи модели. Примерът с компетентностния подход на преподаване, за който ние се застъпваме, потвърждава това. Виждаме воля компетентностите
постепенно да намират място в матурите и външните оценявания, но това не се случва достатъчно бързо и качествено.
И в това издание на доклада ни опитваме да смесим дан
ните и фактите с историите на хора и организации, които
да допълнят картината, която разказваме. За голямо наше
съжаление историята на Атанас, момчето, чийто път през
образователната система искахме да проследим, свършва
в този доклад. Донякъде очаквано за нас, той е заминал със
семейството си за Германия.
За заглавие избрахме баланса между адаптирането към
„новата нормалност“ и ефективните промени. Така стигаме и до „слона в стаята“. Голяма част от данните, които
съдържа този доклад, са от 2019 г. Междувременно пандемията, породена от Covid-19, силно се отрази на образова-
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нието в България. Много вероятно е дистанционното обучение да е довело до сериозни пропуски, които не биха могли
да бъдат компенсирани при най-бедните и уязвими деца.
Със заглавието на доклада ни искаме да изпратим посланието, че безспорно важните мерки за овладяване на пандемията не трябва да изместват системния подход към
максимално широк достъп до качествено образование. Това прави този доклад и неговите препоръки още по-важни.

Веселин Димитров
Изпълнителен директор на „Образование България 2030“
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КОИ СМЕ НИЕ
Образование България 2030 обединява организации от
гражданския, частния и публичния сектор за обща и дългосрочна визия за качествено образование в България до 2030
г. За целта дефинирахме високи цели за българското образование и ангажираме гражданите и политически отговорните лица да работят заедно за тяхното постигане. Ежегодно
проследяваме ключови аспекти на образователната система като: достъпа на всички ученици до качествено образование, резултатите на учениците и реализацията им след
училище.

Фокусираме усилията си в три сфери:
МОНИТОРИНГ

Проследяваме тенденциите в образованието и публикуваме ежегоден мониторингов доклад
ИНФОРМИРАНЕ

Информираме за проблемите и развитията в сферата
на образованието в България и популяризираме добри
практики
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Застъпваме се за ефективни политики и устойчива
промяна на образователната система

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

1/

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Къде сме през 2020 г.:
През 2020 г. 53% от 15-годишните ученици са функционално грамотни и могат да използват познания и умения в ключови познавателни области, като анализират, осмислят и
представят решение на проблеми в многообразие от ситуации.
Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички млади хора в България са функционално
грамотни.

2/

РАВЕН ДОСТЪП ДО
КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Къде сме през 2020 г.?
През 2018/2019 г. 2,94% от учениците, започнали учебната
година, са напуснали училище. През 2019/2020 г. се наблюдават едни от най-ниските нива на записване на деца в детска градина за последните 10 години – 78.7%.
Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички младежи завършват средно образование.
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3/

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Къде сме през 2020 г.:
През 2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието
си българи (между 20- и 34-годишна възраст) са заети на пазара на труда (при средно 80,9% за ЕС). През 2019 г. делът
на младите хора (15–34 години), които нито работят, нито
учат, е достигнал рекордно ниски нива – 17,5%.
Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. 100% от всички млади хора се реализират успешно на пазара на труда.

4/

ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА

Къде сме през 2020 г.:
През 2020 г. разходите за образование достигат 3.8% от
БВП, при 3.5–3.6% през предходните години. Страната ни
продължава да изостава по този показател от средното за
ЕС - 4.6% от БВП.
Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. образователната макросреда в България създава всички необходими условия за осигуряване на качествено
образование за всяко дете.
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ДОКЛАДЪТ
НАКРАТКО
1/

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Преди 5 години ЗПУО регламентира началото на реформата
към компетентностен подход на обучение в училище. Чрез
развитието на девет ключови компетентности в училище
се утвърди и очакването учениците да придобиват компетентности за успешна реализация, а не само да запаметяват и възпроизвеждат знания. Всичко това беше „подплатено“ с допълнителни мерки за повишаване качеството на
образованието като: повишаване заплатите на педагогическите специалисти, създаване на нови учебни предмети
и програми, промяна на формата на националните външни
оценявания и ДЗИ, създаване на нов статус за иновативните училища и др. Промените в учебните програми, както и
във формата на НВО и ДЗИ бяха неефективно разработени и в резултат очакванията към учениците продължават
да бъдат приоритетно фокусирани върху усвояването на
предметно знание. Данните показват, че постиженията на
учениците не само не се подобряват, а се влошават. Според PISA 2018 46% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни и не покриват базисните изисквания за грамотност по четене, математика и природни науки (при 40%
през 2015 г.).

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
Очакванията за формиране на компетентности у учениците
следва да бъдат заложени по ефективен начин в нормативната
уредба, уреждаща съдържанието и провеждането на обучението
в училище. Това може да стане чрез разработването на Учебна
рамка (Curriculum framework)1 или чрез адаптиране на съществуващите вече подзаконови нормативни актове2, където ясно да
бъдат отразени целите и очакваните резултати за учениците
от приложението на компетентностен модел в училище.
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2/

РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Централно място в образователните политики, свързани с
равния достъп до качествено образование, зае Механизмът
за обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици3. Въпреки успешното „връщане“ или записване за първи път на 49 000 деца и ученици в образователната система4, Механизмът така и не успява да се справи с високите нива на отпадане от образованието. През
2019/2020 г. 3% от учениците са напуснали училище преждевременно, дял почти непроменен за последните 5 години5. В
същото време през 2019/2020 г. едва 78.7% от децата посещават детска градина (при средно 95,4% за ЕС)6. Мерките,
които трябва да се справят с тези проблеми, предизвикват
обществен дебат и противоречиви мнения. Сред тях е задължителното включване на 4-годишните в предучилищно
образование от 2020/2021 г., както и санкциониращи мерки
(при непосещаване на училище например). Опитът от пред
ходните години показва, че подобен тип мерки имат противоречив и неясен ефект.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
Извършване на задълбочен анализ на мерките на Механизма за
обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици, особено в частта му „задържане“, където се наблюдава
ниска ефективност. Обогатяване с конкретни мерки спрямо различните причини за отпадане или риск от отпадане, вкл. допълнителни дейности по адаптиране на учениците в класните стаи и
превенция на повторното им отпадане.
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3/

ПРИЛОЖИМОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В началото на 2020 г. (преди началото на пандемията от
Covid-19) данните показват, че в условията на икономически подем българските младежи се реализират по-добре на
пазара на труда в сравнение с предходните 10 години. През
2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието си
българи (между 20- и 34-годишна възраст) са заети на пазара на труда (при средно 80,9% за ЕС). В същото време
за последните 10 години делът на младите хора, които нито работят, нито се обучават, е с рекордно ниски стойности (17,5%). Въпреки този напредък 85% от работодателите смятат, че намирането на служители с правилните
умения и квалификация е станало по-трудно от преди, а България продължава да бъде сред групата на слабо представящите се страни в областта на изграждането на уменията
на работната сила7.
През последните 5 години въвеждането на дуалното обучение се превърна в акцент на реформата в професионалното образование и обучение. По всичко личи, че дори и след
края на проекта ДОМИНО, с който беше въведено дуалното обучение, са налице инфраструктура и воля от страна
на заинтересуваните страни то да стане устойчива част
от ПОО. По отношение на качеството на професионалното
образование и обучение има още какво да се очаква. Усилията следва да бъдат насочени към подобряване на качеството на обучение в професионалните училища. Това включва
подобряване на взаимодействието с бизнеса, актуализиране на учебните програми, гарантиране на иновативна среда на учене и привличането на млади преподаватели, особено по предметите по професия.

ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
Въвеждане на устойчив механизъм за оценка на качеството на
професионалното образование и обучение и реализацията на завършващите следва да бъде възприемано като мярка с висок приоритет. Подобен инструмент би могъл да бъде обвързан с финансирането на професионалните училища, за да стимулира
усилията на заинтересуваните страни за повишаване качеството на обучението в ПОО.
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4/

ОБРАЗОВАТЕЛНА МАКРОСРЕДА

Въведоха се подобрен модел на финансиране на училищата, нововъведения във формата и обхвата на националните външни оценявания, нова роля на РУО, стартираха и инспекциите на Националния инспекторат по образованието
и други. В същото време в периода 2016–2020 г. бюджетът
за образование нарасна значително и достигна 3,8% от БВП
(при около 3,5% през предходните години). С това се увеличиха националните програми за развитие на образованието, а учителската заплата стана по-висока от средната
работна заплата за повечето области на страната. В повишаването на разходите за образование обаче не беше поставен ясен фокус върху тяхното ефективно и целенасочено използване.
Същевременно привличането на млади учители се превърна във важен приоритет. Бяха предприети мерки, които
да стимулират младите хора да избират учителската професия, но не бяха направени реални стъпки за гарантиране
на тяхната качествена подготовка в университета. Усилията бяха насочени към системата за продължаваща квалификация и развитието на работещите в системата учители. Системата все още няма изграден механизъм, който да
обвърже ясно задължителната квалификация на учителите
с по-качествено преподаване в училище и по-добри резултати на учениците. Липсва и механизъм, който да проследява
качеството на предлаганите квалификационни обучения за
учителите.
ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
Добавената стойност на продължаващата професионална квалификация не е видима през заложените стратегически индикатори за образованието. МОН и РУО трябва да започнат да
събират не само количествена, но и качествена информация за
процеса на продължаваща квалификация и да въведат нужните
оптимизации на база данни.
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5/

ОБРАЗОВАНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Кризата, предизвикана от разпространението на COVID-19,
промени изцяло обучителния процес, като открои някои работещи механизми, но и подчерта добре познати проблеми.
За кратко време училищните екипи успяха да се адаптират
и да продължат образователния процес. За по-голямата
част от учениците обучението се провеждаше дистанционно. По данни на МОН 10% от учениците не бяха включени в дистанционно обучение. Все още не е ясно какъв е бил
ефектът на затварянето на училищата върху резултатите на учениците, за които обучението е било дистанционно, и за тези, които не са имали възможност да се включат
в такова.
Все пак кризата, предизвикана от разпространението
на COVID-19, доведе до няколко позитивни последици: институциите припознаха необходимостта да се инвестират
допълнително усилия и средства в достигането на всеки
ученик в кризисни условия, създадоха се нови платформи за
споделяне на материали и добри практики, училищните екипи имаха възможност да надградят дигиталните си умения,
като използват нови за тях дигитални инструменти. Пред
училищата обаче остават предизвикателствата, свързани с гарантирането на достъп до качествено образование
за всички ученици, както и със „задържането“ на учениците,
които са в риск от отпадане.
ОСНОВНА ПРЕПОРЪКА
Да се инвестира в необходимите образователна инфраструктура и условия всички ученици да имат достъп не само до образование, но и до качествен учебен процес в условията на криза. Това
включва както технологичните решения за обучението в извънредни условия, така и подготовката на учителите и останалите
заинтересувани страни да бъдат пълноценни участници в обучителния процес.
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Резултати
на учениците

Къде сме през 2020 г.:
През 2020 г. 53% от 15-годишните ученици са функционално
грамотни и могат да използват познания и умения в ключови познавателни области, като анализират, осмислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички млади хора в България са функционално грамотни.
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020 е особено специална година за образованието.
Тя бележи пет години от началото на интензивната „вълна“ от мерки, предприети след влизането в
сила на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) през 2016 г. Това е годината, в която завършват учениците от първите два пълни етапа на обучение (I–
IV клас и V–VII клас), изцяло обучавали се по новите учебни
програми. Тяхното обучение премина в условията на редица
промени, целящи положителна трансформация на образователната система. 2020 г. отбелязва още нещо много важно
– края на досегашния стратегически период за образованието. Всичко това означава, че е време за преглед на постигнатото от 5-годишната реформа за постиженията на
българските ученици.
С влизането в сила на ЗПУО бяха въведени редица мерки за подобряване качеството на училищното образование.
Всички те имат за цел да повишат образователните резултати на учениците и да гарантират, че образованието
ще настигне съвременните образователни тенденции, ще
бъде по-качествено и по-приобщаващо за всички ученици.
Само част от тях са:
●

Поетапно двойно увеличение на учителските заплати до
2021 г.;

●

Въвеждане на задължителни квалификация и атестация
на учителите;

●

Въвеждане на нови учебни предмети и на нови учебни
програми;
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●

Постепенна промяна на формата на националните външни оценявания;

●

Включване на ключовите компетентности в общообразователната подготовка;

●

Въвеждане на дуалното обучение в професионалните
гимназии;

●

Преформатиране на образователните етапи;

●

Създаване на нов статус за иновативните училища;

●

Въвеждане на задължително предучилищно образование
за 4-годишните;

●

Създаване на Национален инспекторат по образованието;

●

Засилено инвестиране в STEM обучение в училище и др.

В стратегическите документи, касаещи постиженията
на учениците, бяха заложени конкретни цели до 2020 г., за
които тези мерки трябваше да допринесат.
Националната стратегия за насърчаване и повишаване
на грамотността (2014–2020 г.) постави постижими, дори
ниски очаквания за резултатите на учениците. През 2020
г. в края на XII клас учениците да постигат поне 60% от
очакваните резултати от обучението по български език
и литература (при 55% през 2014 г.), а седмокласниците –
65% (същопри 55% през 2014 г.). Националната стратегия
за учене през целия живот за периода 2014–2020 г. заложи
очакването нивото на функционална неграмотност сред
15-годишните ученици, измерено от PISA, да бъде не по-високо от 30%.
През 2020 г. нито една от тези цели не е изпълнена. През
2020 г. средният брой точки на НВО по български език и литература за 7. клас е 51 т. (от общо 100 т.), а по математика – 36 т. (от общо 100 т.). Тези резултати не демонстрират какъвто и да е напредък в oт 2014 г. насам8. Друга
тревожна тенденция продължава да бъде голямата разлика
в резултатите на учениците между отделните области и
общини. Традиционно по-добре се представят учениците от
големите градове, а учениците от малките населени места постигат ниски резултати. Неуспехът на образователните политики да гарантират равен достъп до качествено
образование се вижда ясно и в резултатите от PISA 2018.
Резултатите на деветокласниците от PISA 20189 не само показват липса на напредък, но и негативна тенденция.
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Дял на българските ученици със слаби резултати на PISA
2000

2006

2009

2012

2015

2018

40,3%

51,1%

41%

39,4%

41,5%

47,1%

Математика

-

53,3%

47,2%

43,8%

42%

44,4%

Природни науки

-

42,6%

38,8%

36,9%

37,9%

46,6%

Четене

Източник: PISA, ОИСР.

Увеличава се делът на учениците, които не покриват базисните компетентности по четене, математика и природни
науки – от 40% през 2015 г. до 46% през 2020 г.
България е единствената държава, участваща в PISA 2018,
при която „пропастта“ в постиженията на учениците с
най-нисък и най-висок социално-икономически статус намалява. Това обаче не се дължи на повишаване на резултатите
на учениците с тежък статус – а на намаляването на резултатите на тези с най-привилегирован произход10.
Разлика в постиженията на учениците
(в години обучение в училище)
Източник: PISA, ОИСР.

2015

4

години

2018

3.5

години

Тези резултати неизменно повдигат въпроса защо
на фона на всички предприети мерки постиженията
на българските ученици не се подобряват?
Отговорът на този въпрос, разбира се, е комплексен и засяга много фактори, които не биха могли да бъдат задълбочено разгледани в настоящия формат. Ние ще се спрем на
част от тях, които смятаме за особено важни – учебните
програми, формата на националните външни оценявания и
матурите и подготовката на учителите.
Форматът на изследването PISA оценява компетентностите на 15-годишните ученици да прилагат знания и умения, за да се справят с реални ситуации от живота. Българските ученици, участвали в PISA 2018, са се обучавали по
„старите“ учебни програми. Те залагат най-вече на запаметяването на фактологична информация, без да се придобиват умения за нейното приложение. Това може да се използва като оправдание за слабото представяне на учениците
(най-вече на политическо ниво), но не може да служи като
универсално обяснение на тревожната ситуация.
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Предприетите от 2016 г. насам мерки имаха за цел образованието да премине към компетентностен подход на
обучение. В ЗПУО беше заложено очакването, че девет ключови компетентности ще бъдат развивани чрез общообразователната подготовка. Сред тях са компетентности в
областта на българския и чуждия език, математиката, дигиталната грамотност, умения за учене, социални и граждански компетентности и др.
Всичко това трябваше да даде отражение и върху промените в учебните програми, формата на матурите и националните външни оценявания, подготовката на учителите,
методите на преподаване и редица други аспекти на училищното образование.
Проучванията, които Образование България 203011 проведе, обаче показаха, че няколко години след приемането на
ЗПУО ключовите компетентности присъстват само формално в обучението на учениците, но реално не се развиват
ефективно в класната стая.
На първо място, както уточнихме по-горе, учебните програми (дори и „новите“) изискват от учителите да преподават приоритетно знания и базисни умения. В същото време
форматът на матурите и на националните външни оценявания не измерва компетентностите на учениците да се
справят със ситуации от реалния живот, а приоритетно
оценяват техните фактологични и предметни знания.
Другият, дори по-важният фактор за формирането на
ключови компетентности, обаче са учителите и тяхната
подготовка да преподават чрез компетентностен подход.
Проучванията ни показаха, че системата за продължаваща
квалификация на учителите не поставя фокус върху развитието на потенциала на учителите да формират компетентности у учениците.
Дори обаче учебните програми и форматът на националното външно оценяване (НВО) и държавните зрелостни изпити (ДЗИ) да бъдат променени отново, така че да обслужват прехода към компетентностен подход, ако учителите
не са подготвени да се адаптират към нов модел на преподаване, ключовите компетентности ще продължат да са
видими само „на хартия“. В следващата глава „Образователна макросреда“ ще разгледаме детайлно темата за подготовката на учителите.
На база на всичко, написано дотук, можем да формулираме три хипотези, които заслужават по-задълбочен анализ и
биха могли да дадат отговор на въпроса защо предприети-
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те досега мерки да доведат до подобрение на резултатите на учениците.
1. Необходимо е да измине още време, за да стане явен
ефектът от предприетите след 2016 г. мерки.
2. Предприетите мерки не са ефективно разработени
още от своето създаване, затова, колкото и време
да измине, те няма да доведат до търсения ефект.
3. Предприетите мерки са обещаващи и имат потенциал да доведат до желания ефект, но са прилагани
по неефективен начин.
Образование България 2030 ще продължи да изследва тези
хипотези и в други формати.

ПРЕПОРЪКИ
Очакванията към резултатите от обучението на учениците
да бъдат фокусирани приоритетно към придобиване на компетентности, а не само към предметно знание. Очакванията за
формиране на компетентности у учениците следва да бъдат заложени по ефективен начин в нормативната уредба, уреждаща
съдържанието и провеждането на обучението в училище. Това
може да стане чрез разработването на Учебна рамка (Curriculum
framework)12 или чрез адаптиране на съществуващите вече подзаконови нормативни актове13, където ясно да бъдат отразени целите и очакваните резултати за учениците от приложението на
компетентностен модел в училище.
Промяна на формата на НВО и ДЗИ. Националните изпитни формати следва по ефективен начин да оценяват компетентностите на учениците. Заявката за въвеждане на интегрален формат
на НВО би могла да бъде стъпка в правилната посока, но само ако
бъде изпълнена по ефективен начин. Важно е освен разширяване
на учебните предмети, по които се провеждат национални външни оценявания и матури, да се предложат и алтернативни/допълващи формати на НВО и ДЗИ14 (напр. видове „автентично оценяване“).
Подготовката на учителите в университета и в рамките на
продължаващата квалификация да предоставя качествено подкрепа за учителите да прилагат компетентностния подход в
класната стая.

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Финландия
в Белене

Как едно малко
училище се превърна
в пример за модерно
образование?
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ойто е бил в град Белене, знае, че от над 30 години
постоянно намаляващото население живее в една
вечна надежда – че един ден там ще се издига АЕЦ и
просперитетът ще достигне до всички. Тя не е подминала и ОУ „Васил Левски“, поне видимо. Сградата и дворът
му са твърде големи за 84-те ученици, разпределени в по една паралелка от 1-и до 7-и клас, и 16-членния екип. Идеята
при строежа е била, че с АЕЦ-а градът ще се напълни с деца, които ще имат нужда от голямо училище.
Директорът на ОУ „Васил Левски“ Румяна Богданова обаче успява да се възползва от свободното пространство. Тя и
екипът є заместват изгубените надежди на Белене с идеи и
визия, които не се виждат често в българското образование.
„Липсата на деца не ни спря да бъдем едно от първите иновативни училища и да се насочим към компетентностния подход
на преподаване“, казва Богданова в разговор с нас.
Първоначалната ни идея беше да отидем на място в Белене, но екипът ни в крайна сметка прецени, че ще говорим
дистанционно, за да не подлагаме всички замесени на излишен риск. Както виждате и от снимката – получи ни се
добре, с обещание скоро да посетим ОУ „Васил Левски“ и на
живо.
Директорът Богданова ни уверява, че, влезли в училището, ще видим всичко – вратите на всяка класна стая са отворени. Ще видим интегрирани уроци, които сливат предметите и помагат за придобиване на житейски умения, също
като във Финландия. Гости – родители на учениците или завършили училището, които дават практически контекст на
уроците. И един екип, който преди пандемията всяка събота се е събирал на кафе, за да обсъжда кои процеси работят, кои могат да се подобрят и кои трябва да отпаднат в
името на по-качественото образование.
Румяна Богданова казва с усмивка, че много колеги от
други училища смятат подхода със съботната среща за
прекален, но преподавателите в средищно училище с целодневен режим като нейното трудно намират време за концептуални срещи през седмицата. „Всички сме убедени, че
не може да се продължава по стария начин – казва Богдано-
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ва. – Учениците имат нужда от нов набор знания и практически умения.“
Това е прозрение, което все още твърде малко хора в
българското образование възприемат, камо ли да предприемат конкретни стъпки да го превърнат в практика. Може
би дори звучи парадоксално, че директор с 21-годишен стаж
в малък град е сред пионерите на модерното образование
в България. Румяна Богданова обаче преминава през много
препятствия, преди да стигне до компетентностния подход на преподаване.
През годините тя участва в серия програми, които отвеждат нея, а понякога и част от екипа й в напреднали образователни системи – Швеция или Финландия например. „Там
обръщат внимание на всяко дете, съобразяват се с неговите потребности и така всички постигат високи резултати
– казва Богданова. – Социалните работници са в училище и
облекчават учителите.“
Този неин опит се сблъсква с реалността в България, а и
със собствените є предразсъдъци. През 2012 г. училището
в съседното село Деков се закрива и децата от него се на-

Може би дори звучи парадоксално, че директор с
21-годишен стаж в малък град е сред пионерите на
модерното образование в България
сочват към ОУ „Васил Левски“ в Белене. „Оказа се обаче, че
нито учителите, нито учениците, нито аз, а дори и хората
в общината не приехме лесно промяната и не бяхме отворени към новите деца.“
Богданова осъзнава това чрез участието си в програмата „Академия за училищни лидери“ на Фондация „Америка за България“ и Института за международно образование
в Ню Йорк. „Там видях колко различни могат да са нещата –
казва Богданова. – Колегите и общността бяха отворени
един към друг, споделяха и си помагаха, всички практики бяха достъпни за всеки. Нещата в главата ми се подредиха.“
Обратно в България, тя събира група колеги ентусиасти
и лансира пилотен проект по интегриране на изкуствата в
учебното съдържание в четвърти клас. Това не е случайно.
Богданова казва, че това е проблемен клас, една от прословутите тапи в системата.
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Планът проработва. Учениците, преминали през иновативните уроци, се чувстват по-спокойни и уверени в знанията и уменията си. Преходът към прогимназиалния етап
е по-лесен, защото учениците са по-адаптивни. Но най-важното е, че чрез тези уроци те усвояват много житейски
умения. Учебното съдържание се свързва с конкретното
практическо приложение и показва на децата смисъла на
ученето. Родителите им също са замесени в учебния процес
и постепенно оценяват иновативните подходи.
Румяна Богданова подчертава, че нито една иновация,
приложена в ОУ „Васил Левски“, не е прекопирана директно
от практиките, които вижда извън България. „Аз не мисля,
че трябва да откриваме топлата вода – казва тя. – Но идеята е нещата да се прилагат спрямо средата“.
Резултатите на учениците също плавно се подобряват,
но по думите на Богданова не са „свръхвисоки“. „Има по-силни и по-слаби паралелки – казва тя. – Но ние следим входящото ниво на децата и забелязваме съществена промяна
в поведението им. Те могат да се изявяват без притеснение, участват в много конкурси и състезания и генерално са
по-мотивирани и ангажирани.“
Богданова вярва, че примерът на ОУ „Васил Левски“ е
приложим навсякъде. Според нея днес българските учители са по-мотивирани от преди, защото добрите примери са
по-достъпни – иновативните училища са свързани в мрежа,
има възможности за обучения в чужбина. Генерално тя има
голяма вяра в българските учители. „Мисля, че може да им
се даде свобода и вместо да се инвестира ресурс в авторски колективи, които пишат учебници, да се вложи ресурс в
образованието на педагозите. Освен това според мен, колкото по-малко догми и предписания има пред тях, толкова
по-добре се справят те. И си мисля, че от това ще спечелят децата, защото ресурсът ще стига до тях по-бързо.“
Визията на директора на ОУ „Васил Левски“ е още
по-дръзка, но и напълно в тон с нещата, които е реализирала досега. „Аз искам след 10 години да не се харчат пари за
учебници. Виждам образованието като глобални теми, върху които учителите работят заедно и има разписан само
стандарт какво трябва да знае и може ученикът в края на
учебната година, както и механизъм за даване на обратна
връзка. Това, разбира се, са мои смели мечти“, казва Румяна Богданова. Можем само да добавим, че те вече са реалност във Финландия – а пътят от там до Белене доказано
не е толкова дълъг.
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Равен достъп
до качествено
образование

Къде сме през 2020 г.?
През 2018/2019 г. 2,94% от учениците, започнали
учебната година, са напуснали училище.
През 2019/2020 г. се наблюдават едни от най-ниските нива на
записване на деца в детска градина за последните 10 години – 78.7%.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. всички младежи завършват средно образование.
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О

т влизането в сила на ЗПУО през 2016 г. образователната ни система е в процес на непрекъсната промяна и нововъведения, а един от основните
приоритети е именно осигуряването на достъп и
на нужните условия за участие в образователния процес на
всички български ученици. Бяха въведени нови мерки, които
в началото предизвикаха противоречиви настроения сред
всички заинтересувани страни. Сред тях бяха Наредба за
приобщаващо образование и създаването на центровете за
подкрепа на личностното развитие. Те вече се разглеждат
като нормална част от системата и усилията са насочени
най-вече към оптимизиране на тяхната ефективност. През
годините, поне от гледна точка на педагози и родители,
други мерки вече доказаха своята добавена стойност и със
съвместни усилия на училища, местна власт и държавни институции увеличават своя обхват. Добри примери за това
са увеличаващият се брой училища15, предлагащи целодневна форма на обучение и в прогимназиален етап, мерките
свързани с безплатен обяд за учениците и за техния безплатен транспорт (вече включващ и учениците в професионалните гимназии, които живеят извън населеното място),
увеличаващият се брой на обединените училища, безплатните учебници и за всички ученици със сензорни проблеми,
изпълнението на програми като „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. Трябва да бъде отчетено, че това са положителни развития, зад които стои немалък както финансов, така
и административен ресурс.
Така през учебната 2019/2020 г., що се касае достъпа до
образование за всички ученици, фокусът бе съсредоточен
върху две теми:
●

Задължително предучилищно образование и за 4-годишните;

●

Механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици.
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Задължително предучилищно
образование и за 4-годишните
Много специалисти, родители и учители се изказаха както в подкрепа, така и срещу въвеждането на задължително участие и на четиригодишните деца в образователния
процес. В крайна сметка, считано от учебната 2020/2021 г.,
посещението на предучилищни групи става задължително и
за четиригодишните, като общините ще имат задачата да
създадат нужните условия за това16. Общините също така
ще имат и правото да отлoжат с до 2 години (или с повече в случая на София и/или други големи областни градове)
въвеждането на мярката по обективни причини, свързани с
изграждането на необходимия сграден фонд. Освен изменението в ЗПУО, което вече е факт, се предвиждат и допълнителни промени в образователната документация, които да
подпомогнат процеса. В държавния бюджет за 2020 г. са заложени 10 млн. лева, които трябва да послужат за частично
или пълно освобождаване от такси на част от родителите
– от началото на учебната 2020/2021. Все още не е известен механизмът, по който ще се случва това.
Образователната парадигма обръща все по-голямо внимание на ранното детско развитие, като ключово за успеха
на индивида. В същото време обхватът на предучилищното образование в България е недостатъчен. Той е много под
средния за ЕС от 95.4% и това е съществен проблем. Това
се посочва и в „Мониторинг на образованието и обучението
2019“ на Европейската комисия:
„Участието в образованието и грижите в ранна детска
възраст продължава да бъде слабо, което възпрепятства
ранното придобиване на познавателни и социалноемоционални умения. Доброто качество на образованието и грижите в ранна детска възраст са от съществено значение за
развитието на ключови компетентности.“
В мотивите към промяната в ЗПУО се посочва още, че
мярката ще има позитивен ефект при образованието на децата, за които българският език не е майчин, и че ще подпомогне за преодоляване на образователните неравенства.
Такава теза се подкрепя и от изводите от международни
тестове като PIRLS17 и PISA18 през годините, които показват, че резултатите на децата, включени в образование
от ранна детска възраст в продължение на най-малко две
години, са средно по-добри от резултатите на останалите
ученици, независимо от социално-икономическия им статус.
Предвид очевидната полза от това повече ученици да са
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обхванати в предучилищното образование от по-ранна възраст, фокусът би следвало да се насочи към това какъв е
най-ефективният метод за постигането на този резултат.
Погледнато чисто исторически, можем да се усъмним дали
чрез свалянето с една година на долната граница на задължителното образование ще се постигне това.
През 2010 г. предучилищното образование става задължително за 5-годишните. Тогава в рамките на само 4 години наблюдавахме ръст от 10% в нетния коефициент на
записване на децата в детските градини. От 74,3% през
2009 г. той достига най-високата си стойност през 2013 г.
– 83,6%. След това „ефектът от задължителността“, съчетан с липсата на достатъчни поощрения и/или санкции, води до постепенен спад в записваемостта в детските градини. Така през 2019/2020 г. се наблюдават едни от
най-ниските нива за последните 10 години – само 78.7% от
децата посещават детска градина.
Струва си да се отбележи, че макар и високия среден
процент за ЕС на деца записани в детски градини, само в
няколко държави образованието е задължително за четиригодишните (Унгария, Гърция, Франция, Люксембург, Северна Ирландия). Други държави залагат на различни форми на
подкрепа за родителите за постигане на този ефект. Такъв
подход се наблюдава и в немалко български общини, които
изцяло или частично са отменили таксите за детски градини и имат различни стимули за млади семейства19. За тези общини това е не само борба за по-добро образование, но
и за справяне с демографския срив в малки населени места
като Смядово, Никола Козлево, Кнежа, Мездра, Раднево и др.
Добрият опит на тези по-малки общини трябва да бъде подобре анализиран и приложен в национален мащаб.
В заключение, фокусът на правителството върху предучилищното образование трябва да бъде приветстван, особено що се касае до подобряване/увеличаване на нужната
инфраструктура и подпомагане на семействата с ограничени възможности. Преди да се преминава към санкции на
непосещаващите задължителната детска градина, трябва
да се разгледат и изследват алтернативните възможности за подкрепа и насърчаване на семействата.
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Механизъм за обхващане и задържане
в образователната система на деца и
ученици
Очаквано, началото и на настоящата учебна година
(2020/2021) беше съпътствано с обществен дебат по отношение на Механизма. Отбелязаха се критики от страна
на учителите, че не са достатъчно подкрепени при неговото изпълнение. Това беше допълнително затруднено от
разпространението на неверни слухове сред част от родителите за „отнемане на деца“, както и от генерална натовареност сред представителите на общините заради предстоящите местни избори. Въпреки това към края на 2019 г.
резултатите са по-скоро обнадеждаващи. МОН отчита
6500 върнати или записани за първи път в образователната
система деца, или общо 49 000 хиляди деца и ученици за период от 3 години (от стартирането на Механизма). От тях
6000 хиляди са напуснали повторно20.
За съжаление, тези постижения не успяват да променят
негативната статистика по отношение на напусналите
училище. Последните данни на НСИ отново показват над 20
хиляди ученици, напуснали21 училище, или около 3% от всички
ученици – данни почти идентични с предишни учебни години.
Дял на напусналите училище ученици
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2,82%

2,86%

2,71%

2,98%

2,94%

Източник: НСИ.

Навярно тези числа предизвикат известно недоумение.
Съществува работещ Механизъм, който показва резултати – върнати или записани за първи път деца и ученици в
учебните заведения, а в същото време напускащите ученици (в абсолютна бройка и като дял) остава почти непроменено. На практика обаче това не бива да ни учудва, защото:
●

Посочените данни касаят училищното образование,
т.е. около 20 000 ученици напускат годишно училище.
Същевременно повече от половината деца, обхванати от Механизма (поне през учебната 2018/2019 г.),
са 5- и 6-годишни и са записани за първи път в предучилищно образование, а не в училище. На теория тези деца следва да са в по-малък риск от напускане, но
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такива резултати ще може да бъдат отчетени поне
след няколко години.
●

Механизмът е фокусиран предимно върху вече отпадналите или тези, които не са били част от образователната система. Като част от изпълнението му
училищата създават стратегии за превенция на отпадането, както и екипи, които освен по обхвата да
работят и за превенция, но явно тези мерки все още
не дават резултати.

●

Работещите „на терен“ в изпълнение на Механизма
посочват различни причини за отпадането на учениците (първоначално или повторно). Част от тези причини изцяло или поне частично може да бъдат адресирани до образователната система: невладеене на
български език, неграмотност на децата и техните
родители, проблеми при усвояването на материала,
незапознатост на родителите с услугите, свързани
със социално подпомагане, неразбиране на добавената стойност на образованието, липса на достатъчно знания у родителите за възпитанието и отглеждането на децата. Други обаче са силно социално
обвързани: ниски или никакви доходи, живот в лоши
битови условия, ранни бракове, влошено здравословно състояние и пр. Няма как за тяхното разрешаване
училището да бъде основна отговорна институция и
съответно да работи само за преодоляването им.

Механизмът работи пряко с децата и с техните родители, за да доведе децата до прага на образователната институция. Оттам насетне е нужен холистичен подход на
обучение и грижа, който да адресира изброените причини
за отпадане. Това отчасти вече се случва под формата на
различни проекти като „Подкрепа за успех“ и „Активно приобщаване“. Общият бюджет на двата проекта е над 200
млн. лева. На практика всички училища и детски градини ще
могат да се възползват от допълнително финансиране на
предвидените дейности. Те ще могат да допълнително да
подкрепят децата, които срещат затруднения с усвояването на учебното съдържание, със социализацията, както и
тези, за които българският език не е майчин.
Работата с децата, които изостават, и техните семейства има потенциала да доведе до намаляване на риска от
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тяхното отпадане. Това обаче налага нуждата от по-пълен
анализ на ефективността и взаимодействието на отделните мерки, предприемани от МОН. Такъв почти изцяло липсва в момента, а единствените показатели за успех на мерките са количествени: брой участници, усвоени средства
и пр. Това е още по-важно при определянето на следващи
стъпки, които биха имали най-голяма добавена стойност.
Към момента често продължават да се въвеждат мерки,
които в най-добрия случай биха имали спорни резултати. Една такава мярка е спирането на детските надбавки за цяла
календарна година при допуснати 5 неизвинени отсъствия.
По същество това е крайна мярка, която ще има най-негативен ефект именно върху най-нуждаещите се. Тя изцяло
противоречи на философията за подкрепа на деца, родители и учители, която МОН се опитва да наложи.

ПРЕПОРЪКИ
1. Извършване на задълбочен анализ на мерките на Механизъм за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, особено в частта му „задържане“,
където се наблюдава ниска ефективност. Обогатяване с
конкретни мерки спрямо различните причини за отпадане или риск от отпадане, вкл. допълнителни дейности по
адаптиране на учениците в класните стаи и превенция на
повторното им отпадане.

2. Анализ на добрите практики от страната и въвеждане
на разнообразни мерки за подкрепа участието в предучилищното образование, насочени към всички деца и родители. Обособяване на нуждата от холистичен подход към
разширяване участието в предучилищното образование с
приоритетно използване на мерки за подкрепа и на второ
място санкции.

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Атанас
го няма

Защо този път не успяхме
да открием героя на
мониторинговия ни доклад?

АТАНАС ГО НЯМА
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А

ко следите доклада ни редовно, познавате и Атанас. Днес на 14 години, той е герой на доклада ни
още от първото му издание. Тогава, през 2016 г.,
той беше в четвърти клас. Решихме, че ще е наистина интересно, ако всяка година го посещаваме и следим
как преминава през образователната система.
Защо точно той? Атанас е дете в едно средностатистическо училище, някъде в средата на България, един от
трима отличници в клас, в който повечето деца са като него, от махалата.
Стигнахме до него, търсейки дете с неговия профил, но и
случайно. В неформален разговор учител по програма „Заедно в час“ в града беше споделил колко е впечатлен от Атанас. От любознателността на умните му, търсещи очи и
родителите му, които са готови на всичко, за да получи детето им добро образование. Така в един късен летен ден на
2016 г. тръгнахме по подбалканския път от София, знаехме,
че майката на Атанас ни очаква и иска да се види с нас, за
да разбере какво точно искат тези хора от сина є.

Озовахме се на една улица без асфалт, могъщата
Стара планина гледаше строго над еклектично
подредените къщи
Имахме неин телефон, който тя не вдигаше, знаехме грубо къде се намира къщата на семейството, но нищо повече. Озовахме се на една улица без асфалт, могъщата Стара
планина гледаше строго над еклектично подредените къщи
– някои схлупени, други кичозни и богати. От колите, паркирани безразборно, дънеше чалга.
В къщата, която търсехме, не ни очакваше само майката на Атанас – а цялото му семейство. Лели, чичовци, братовчедчета… След като разбраха намеренията на екипа на
„Образование България 2030“, достъпът ни до историите на
Атанас от класните стаи беше бетониран.
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Продължавахме да го посещаваме всяка година, той разказваше как е сред малкото в махалата, които искат да
учат, и е голям отличник. Как половината му клас не стъпва
в училище, как съучениците му играят кючек в час, как традиционно има проблем с английския, но се справя брилянтно
с другите предмети.
Заедно с успехите си в училище Атанас (чието име, апропо, сменихме) говореше и за семейството си. Майка му, завършила шести клас, работи в местен цех за кабели. Баща
му има осми клас и е строителен работник. През годините
работеше в Германия и в крайдунавските градове в България
и Румъния. През 2017 г. се роди братчето на Атанас.
През годините винаги беше приключение да намерим
Атанас за традиционната ни среща. След като първоначално направихме контакта с майка му, тя беше сменила телефона си. Затова го намерихме в училище. Една година уре-

Как се справя и учи ли въобще в Германия?
Има ли семейството му планове за връщане?
Не можем да знаем това
дихме срещата си с него през леля му, а при последната ни
среща просто отидохме на място без предупреждение. Атанас стоеше вкъщи и учеше.
Когато опитахме да се свържем с Атанас за доклада,
който държите в ръцете си, всички телефони бяха изключени. Успяхме да стигнем до негова съученичка. „Атанас го няма“, каза ни тя. Цялото семейство било заминало за Германия, град Вупертал в Рур.
Така засега приключва и опитът ни да проследим пътя на
Атанас през образователната система в България. Как се
справя и учи ли въобще в Германия? Има ли семейството му
планове за връщане? Не можем да знаем това.
Според последните данни на Националния статистически институт (за учебната 2018/19 г.) 44% от децата, които напускат училище, го правят заради заминаване в чужбина. За всички тях висят въпросите, които си задаваме за
Атанас. Няма система, която да показва къде са учениците, които са в чужбина. Може би и не е толкова важно. Тях
просто ги няма.
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Приложимост
на образованието

Къде сме през 2020 г.?

През 2020 г. 80,7% от наскоро завършилите образованието си българи
(между 20- и 34-годишна възраст) са заети на пазара на труда (при средно
80,9% за ЕС)22. През 2019 г. делът на младите хора (15–34 години), които
нито работят, нито учат, е достигнал рекордно ниски нива – 17,5%23.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. 100% от всички млади хора
се реализират успешно на пазара на труда.
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И

зненадващата пандемия от Covid-19 през март
2020 г. предизвика срив в икономиката и пазара на
труда в България и сложи край на постигнатия напредък в сферата на заетостта24. Всички усилия на
образователните институции се фокусираха изцяло към гарантиране на процеса на обучение за децата и учениците
в условията на пандемия. Така темата за квалификацията
и уменията на работната сила и връзката между бизнеса и
образованието остана на заден план.
С настоящата глава ще се върнем към тази тема, защото именно способността на образователната система да
формира уменията, нужни на младите хора и на бизнеса, ще
е определяща за излизането на България от кризата и за
мястото, което ще заеме в променената от пандемията и
от дигитализацията глобална икономика.
В началото на 2020 г., макар и все още слабо, се наблюдаваха видими сигнали, че младите започват да се реализират по-добре на пазара на труда в България. По данни на
Евростат 80,5% от наскоро завършилите образованието
си младежи се реализират успешно25. Този дял се доближава
значително до средното за ЕС – 80,9 %26.

Реализирани наскоро след завършване на образованието си
2014

2015

2016

2017

2018

2019

65%

75%

72%

78%

79%

80,7%

Източник: ЕВРОСТАТ.

Това подобрение се вижда и през рекордно ниския дял
на младите хора, които нито работят, нито се обучават
(NEETs)27. През 2019 г. делът на „неактивните“ младежи (на
възраст между 20 и 34 години) е 17,5% – два пъти по-нисък в
сравнение с 2010 г.
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Дял на младите хора (20–34 г.), които нито работят, нито се обучават (NEETs)
30%
26.1

25.6
25%

25.4

24.7

24

22.8
23

20%
19.5
15%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19.1

2018

17.5

2019

Източник: ЕВРОСТАТ.

Тези данни показват, че безспорно се наблюдава подобрение
по отношение на реализацията на младите хора на пазара
на труда. Не е ясно обаче доколко то се дължи на мерките,
предприети за постигане на съответствие между образованието и пазара на труда и за подобряване качеството на
образованието, и доколко на други фактори като например
инвестициите на бизнеса в квалификация и обучение на служители и др.
Въпреки напредъка по отношение на реализацията на
младите хора през 2020 г. България продължава да бъде сред
групата на слабо представящите се страни в областта на
изграждането на уменията на работната сила28. Тя се справя добре със съчетаването на уменията и квалификацията
(skills matching), но не успява да гарантира формирането на
умения още от училище и прехода на завършилите от образованието към пазара на труда29.
Това се потвърждава и от отношението на работодателите към темата за потенциала на работната сила. През
2020 г. 85% от българските работодатели смятат, че намирането на служители с нужните умения и квалификация е
по-трудно от преди30. В същото време за почти половината
от работодателите липсата на ключови умения у служители е най-същественото предизвикателство за напредъка на
компаниите31.
През последните години се наблюдава ясна управленска
воля младите хора да бъдат мотивирани да избират да се
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реализират в технологични индустрии с висока добавена
стойност и в професии, за които се очаква по-голямо търсене. Бяха предприети мерки, които да гарантират, че младите хора ще избират да се обучават и реализират в такива професии. Сред тях са:
●

●

●

Увеличаване на приема в професионалните паралелки
за сметка на профилираните;
Въвеждането на стипендии за „защитени“ специалности по професии и за професиите, по които се очаква
недостиг на кадри;
Финансирането на различни форми на взаимодействие на образованието с бизнеса чрез национални програми (НП „Обучение за ИТ кариера“ и НП
„Бизнесът преподава“) и др.

Една от целите на Националната стратегия за учене през
целия живот е през 2020 г. делът на придобилите степен
на професионална квалификация в широките области „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“ и „Архитектура и строителство“ да бъде не по-малко от 60%. През
2019 г. въпреки редицата предприети мерки той е 42,8%. Това показва, че проблемите в областта на формирането на
умения и реализацията на младите хора изискват по-системни промени, както и координираното взаимодействие
на заинтересуваните страни в повече от един сектор.
Дял на придобилите степен на професионална квалификация в широките
области „Информатика“, „Техника“, „Производство и преработка“ и
„Архитектура и строителство“
2014

2015

2016

2017

2018

2019

45.4%

44.8%

44.5%

42.1%

41%

42.8%

Източник: НСИ.

Какво се случва с реформата в
професионалното образование и обучение?
От 2015 г. насам в областта на професионалното образование и обучение видимо се забелязва известно подобрение, или поне повече воля и усилия за промяна. С промените в Закона за професионалното образование и обучение
през 2015 г. се създадоха възможности за повече гъвкавост
в системата като:
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Възможност за валидиране на знания и умения, придобити при неформално образование;
Въвеждане на вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството;
Възможност за провеждане на дуално обучение;
Възможност бизнесът и други организации да участват в разработването на учебни програми;
Обособяването на „защитени“ професии и професии,
за които се очаква недостиг на кадри;
Промяна на съотношението на теоретичната и практическата подготовка в полза на практическата и
на обучението в реална работна среда и др.

От 2015 г. насам фокусът на реформите в професионалното образование и обучение се пренасочи върху дуалното
обучение. Апробираният от 2015 до 2019 г. проект ДОМИНО32 постави основите на дуалното обучение в България.
Един от важните успехи на проекта беше изграждането на
нормативните условия за взаимодействието между професионалните училища и бизнеса. Безспорно резултатите са
впечатляващи. Ако през учебната 2015/2016 г. 7.5 паралелки в професионални училища са се обучавали в дуална форма на обучение, то през 2019/2020 г. те вече са 306.5. Налице е политическа воля моделът да бъде доразвит и да стане
устойчив.
Към момента в системата на дуално обучение все още
обаче липсва инструментариум, чрез който да се проследява качеството на обучението и реализацията на завършилите. По данни на МОН33 през 2019 г. е стартирал пилотен
Брой паралелки от 8. до 12. клас в дуална форма на обучение
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Източник: MОН

7.5
16.5
80
177
306,5
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проект за проследяване на реализацията на завършилите
ПОО в областите Враца, Бургас и Стара Загора. Предстои
да разберем какви ще бъдат резултатите от проекта и дали той може да бъде превърнат в устойчив механизъм.
Въпреки видимия напредък по отношение на приложението на дуалната система на обучение в България, в редица аспекти на професионалното образование и обучение е
нужно съществено подобрение. Само част от тях са: проследяването на качеството на образование и обучение в
професионалните училища, гарантиране на ефективност
в разработването на учебните програми и учебните планове за професионална подготовка с участието на бизнеса и създаване на по-добри условия за взаимодействие между заинтересуваните страни на регионално и местно ниво.
Най-съществен проблем обаче продължава да бъде осигуряването на качеството на преподаването и обучението
в професионалните училища. Продължаващото застаряване
на преподавателския персонал и липсата на млади учители
е проблем, за разрешаването на който са необходими повече усилия, отколко, както изглежда, в момента се полагат.
Дял на младите учители (до 34-годишна възраст) в
професионалните училища34
2000/2001
2013/2014
2019/2020

23%
9%
11%

Източник: НСИ

ПРЕПОРЪКИ
1. Въвеждане на устойчив механизъм за оценка на качеството на професионалното образование и обучение и реализацията на завършващите да бъде възприемано като мярка с висок приоритет. Подобен инструмент би могъл да e
обвързан с финансирането на професионалните училища.

2. Предприемане на допълнителни мерки за привличане на
млади преподаватели в професионалните гимназии . Подобен тип мерки биха могли да бъдат както финансови,
така и мерки, свързани с подобряване възможностите за
кариерно развитие на педагогическите специалисти, за
партньорство с бизнеса и др.

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Приложимост
през целия живот

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

За Божидар Нейчев
от PwC ключът към
модерно образование е в
постоянното учене
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ато малък Божидар Нейчев, съдружник в PwC България и ръководител сделки за Югоизточна Европа, е
искал да стане учител. Логиката му е била желязна
– така, обграден от млади хора, винаги ще се чувства млад и ще е в час с времето. Вместо това става консултант – „нещо като учител на бизнеса“, както се шегува.
PwC е една от т.нар. „Големи четири“ консултантски
компании в света, в офиса на фирмата в България работят
над 250 експерти. Казано най-просто, тяхната задача е да
решават казуси на бизнеса, да изграждат доверие в обществото и разрешават важни проблеми.
В България PwC е важен поддръжник на каузи в образованието. Фирмата инициира кампанията „Твоите 25 причини
да избереш България“, която e припозната от още 25 фирми.
Всички те предоставиха стипендии на студенти, решили да
се реализират тук. Последният годишен аукцион на PwC пък
набра средства за стипендии на младежи, обучаващи се в
педагогически специалности.
Тези инициативи обаче не са основната причина да говорим с Божидар Нейчев за приложимостта на образованието
в България. По-важното е, че искахме да чуем мнението на
човек като него, който е близък до българския бизнес и постоянно черпи международни знания. Освен това PwC вече
23 години провежда престижното „Проучване сред бизнес
лидерите в България“ (CEO Survey), част от което застъпва
темата с таланта, и по-специално доколко работната сила
у нас притежава необходимите ключови умения, за да допринася за възможностите за растеж на компаниите.
През 2019 г. мнението на лидерите на българските фирми (в проучването участват близо 70 ръководители на големи фирми) е обединено в това, че компаниите им сами трябва да обучават служителите си, за да повишават уменията
им. Година по-късно, в актуалното проучване, над половината от участниците смятат, че постигат прогрес в различни аспекти, които помагат това да се случи на практика.
Сред тях са дефиниране на нужните умения, комуникирането им сред служителите, но и разработване на конкрет-
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ни програми, които развиват меки, технически и дигитални умения.
Един аспект обаче остава със слаб прогрес: партньорството на бизнеса с академични и правителствени институции. „Главните изпълнителни директори [в България] се
фокусират върху усилия и резултати, постигани на ниво
компания, вместо върху инициативи, които имат потенциала за по-широко социално въздействие“, пише в изследването. Авторите не задълбочават в отговора на въпроса от
коя страна се къса нишката – дали компаниите не са проактивни, или институциите не проявяват интерес към съвместна работа с бизнеса.
„Според мен българският бизнес абсолютно осъзнава, че
има голямо неравенство между уменията на българските
ученици, както и че и то се увеличава – казва Божидар Нейчев. – Въпросът е, че компаниите подхождат практично –
могат ли да му повлияят и ако видят, че не могат, не го правят. Така влизаме в един много неприятен цикъл.“
Другият проблемен цикъл според него е този на политическите решения в образованието. „Всяка промяна, от която не би имало резултат в рамките на четиригодишния

„Според мен българският бизнес абсолютно осъзнава, че има голямо неравенство между уменията на
българските ученици, както и че и то се увеличава“
мандат, е неприоритетна – казва Нейчев. – Този проблем
е валиден навсякъде по света и е преодолим само ако големите реформи се разбият на по-малки, решими в по-кратък
период.“
Според него обаче истинското решение за модерното
образование е една екосистема, която да стъпва върху образованието през целия живот и да се грижи за навиците.
„Навиците са тези, които ще донесат знания и още по-важно – ще ни научат не само да ги декларираме, а и да ги прилагаме ежедневно“, казва Божидар Нейчев.
Самият той е пример за това образование. Той казва, че
образователната система му е дала солидна основа – завършил е престижната езикова гимназия в Стара Загора и
международни икономически отношения. Истинската разлика за него обаче прави членството му в AIESEC, най-голямата студентска организация в света.
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След това, а и до ден днешен, той остава гладен за знания. В PwC например лансира серия програми, в които младите колеги общуват с по-опитните, за да им предават знания
за модерния дигитален свят. В българския клон на глобалната мрежа Endeavor той е ментор на млади предприемачи, но
смята, че самият той учи повече от тях. „Endeavor е катализатор за ново, прогресивно мислене и образоване на младите предприемачи и всички около тях“, казва Нейчев.
За него приложимостта на образованието трябва да се
надгражда постоянно и системата да е изградена така, че
да прави ученето във всеки етап от живота възможно. Това ще е особено важно за „музея“, както той нарича Европа,
имайки предвид демографското застаряване на населението. Визията на Нейчев може да се обобщи и в едно изречение: „Образование, което адресира различни възрастови
граници във всеки един момент, постоянно се актуализира
и добавя знания, които са извън академичните“.

За него приложимостта на образованието трябва
да се надгражда постоянно и системата да е изградена така, че да прави ученето във всеки етап от
живота възможно
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Образователна
макросреда

Къде сме през 2020 г.:
През 2020 г. разходите за образование достигат 3.8% от БВП, при
3.5–3.6% през предходните години. Страната ни продължава да изостава
по този показател от средното за ЕС от 4.6% от БВП.

Цел на Образование България 2030:
През 2030 г. образователната макросреда в България създава всички необходими условия за осигуряване на качествено образование за всяко дете.
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И

през изминалата учебна година образователната
макросреда остана динамична. Бяха направени редица промени – подобрен модел на финансиране, нововъведения във формата и обхвата на НВО, увеличаване на годините задължително образование, нова роля
на РУО, официалното стартиране на инспекциите на Националния инспекторат по образованието и други. Те имат за
цел да допринесат за постигането на визията на ЗПУО и
да доведат до по-широк достъп до качествено образование,
по-добра подкрепа за педагозите и за самите образователни институции.
За съжаление, станахме и свидетели на „реактивни решения“. Те бяха плод на политическия дебат и нямат ясен
принос за образователния процес. Сред тях са: „Стратегия за възпитателната работа в образователните институции“, както и примери за нарушена комуникация и дори
недоверие между училища, РУО и министерство35. Все пак
наблюдаваната „голяма картина“ и тенденции може да се
окачествят като положителни. Въпросът, който остава
без отговор, е как и дали правителството измерва и гарантира ефективността на нововъведенията и вложените ресурси.

Финансово обезпечаване на процеса
В периода 2016–2020 г. бюджетът за образование нараства от 3.120 млрд. (планирани за 2016 г.) до 4.823 млрд.
(планирани за 2020 г.36). Това е увеличение с 1.7 млрд. за този
период. През 2020 г. имаме и значим ръст на предвидените
разходи за образование като процент от БВП. За първи път
те достигат 3.8% от БВП, при 3.5–3.6% през предходните
години. Страната ни продължава да изостава по този показател от средното за ЕС от 4.6% от БВП. Въпреки това от
бюджетна гледна точка образованието изглежда приоритетна област. Като основни цели на увеличените средства
за образование се посочват повишаване на възнаграждени-
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ята за педагогическия/непедагогическия персонал, увеличен
обхват на Националните програми за развитие на образованието, развитие на детски градини и училища, подпомагане
на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, разширяване на достъпа и обхвата на задължително предучилищно образование на деца навършили четири години, както и
реконструкцията и изграждането на нови детски ясли, градини и училища.
Увеличените средства за образование дадоха възможност на МОН да представи обновен модел за финансирането на образователните институции. Чрез него училищата
от малките населени места, с по-малък брой ученици, както
и училища, в които се обучават предимно ученици от непривилегировани общности, получиха допълнителни средства.
Също така беше осигурен финансов ресурс за обезпечаването на допълнителния труд на учителите, работещи по
Механизма за обхващане на деца и ученици, както и на педагозите, работещи с ученици за преодоляване на образователните затруднения.
Увеличава се броят и обхватът на Националните програми за развитие на образованието. През 2020 г. са представени 21 програми с общ бюджет от 116 млн. лева, насочени
към различни приоритетни области като квалификацията
на учителите, създаване на условия за обучение в природни науки, осъществяване на партньорство с бизнеса и пр.
Към тази картина трябва да се добави и фактът, че за първи път в съвременната българска история началната учителска заплата, определена в колективния трудов договор
в размер на 1085 лв., е по-висока от средната работна заплата за повечето области на страната (с изключение на
София, Варна, Габрово, Стара Загора и Враца37). Тази инвестиция цели не само повишена мотивация на работещите в
системата, но и привличане на повече желаещи тепърва да
започнат кариера в образованието.

Продължаваща квалификация
и подкрепа към учителите
В началото на 2020 г. бяха направени промени и в Закона за
висшето образование. Предприеха се стъпки за популяризиране на педагогическите специалности във ВУЗ-овете, вкл.
пълното освобождаване от такси на студентите, но не бя-
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ха предприети реални мерки за гарантиране на качеството
на завършващите студенти. В същото време процентът на
завършилите, които не започват работа в сферата на образованието или се отказват от преподаването до 3 години след
старт на кариерата, остава притеснително висок38.
За сметка на това основните усилия бяха съсредоточени към продължаващата квалификация на педагогическите
специалисти. И наистина, към края на първия атестационен
период (4 учебни години), в който учителите трябваше да
натрупат минимум 3 квалификационни кредита39, резултатите са забележителни. Ако към 2013 г. само 10% от педагозите40 са участвали в краткосрочни обучения, то данните към 2019 г. показват че 83% от учителите са участвали
в поне 5 обучения за последните 5 години, 44% в 5–10 обучения, а 1/3 от учителите – в повече от 10 обучения41. Така
спрямо целите, зададени в ЗПУО, учителите са „преквалифицирани“. За момента обаче това не дава забележим резултат върху постиженията на учениците. Има различни причини за моментната липса на ефект или неговото забавяне,
но са налице и някои притеснителни тенденции:
●

●

●

●

На теория училищата са свободни да избират темата, по която да бъдат обучени, но на практика те
се оказват ограничени от твърде разнообразните
нужди на учителите и от необходимостта да реализират икономии от мащаба – оптимална цена за
обучение се получава при група от поне 15 учители.
Ефектът е, че най-често предпочитаните теми за
обучение са твърде общи – „Иновации в обучението“,
„ИТ технологии в обучението“ и пр., като 1/3 от учителите заявяват, че никога не са участвали в обучения, пряко свързани с предмета, по който преподават42.
Квалификационните кредити се превърнаха единствено в административно изискване, като към момента няма инструменти, които да гарантират, че
придобиването на кредити води до приложението на
нови педагогически практики и повишаване качеството на преподаване.
МОН и РУО не разполагат с достатъчно инструменти да гарантират качеството на предлаганите към
момента над 4000 хиляди обучения, предоставяни от
216 обучителни организации.
Със забавянето на рейтинговата система на обуче-
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ния и обучители отново цялата отговорност и в известна степен риск паднаха върху училищните ръководства, като директорът на училището е крайно
отговорен за създаването на план за квалификационната дейност и проследяването на резултатите от
изпълнението му. Създаването на ефективен план за
квалификация е свързан с оценка на нуждите на педагозите, обвързването на квалификационната дейност със стратегическите цели на училището, както и създаване на вътрешна система за мониторинг
на резултатите от проведените обучения. Това е
сложен и времеемък процес, който не е допълнително финансово обезпечен и без наличието на алгоритъм за провеждането му много училищни планове са
формални или дори са директно копирани от плановете на други училища. Почти отсъства и подкрепа към
училищния мениджмънт за изграждането на вътрешноучилищен капацитет за пълноценно планиране и
приложение на квалификационните дейности, а обученията по темата в Регистъра на квалификационните програми се броят на пръсти.
Разгледана в по-широк контекст, допълнителната квалификация на педагогическите специалисти е подкрепа към
последните за това те по-успешно да изпълняват задълженията си, и това е само една от възможните форми на
подкрепа. Макар и залегнало в ЗПУО, за новата роля на РУО
в това да подкрепят, а не да инспектира училищата силно се заговори в края на 2019 г. особено след излизането на
разочароващите резултати от PISA.
Експертите на РУО вече изпълняват тази си роля, като през учебната 2018/2019 г. регионалните инспекторати по образованието са оказали методическа подкрепа на
25 582 учители за 6813 часа43. Самите експерти отбелязват, че подкрепата към учителите им носи голямо професионално удовлетворение, но имат ограничена възможност
да я осъществяват, тъй като останалите им задължения
не са отменени. Към това може да се добави и фактът, че
заплатите в РУО останаха непроменени и се наблюдава известен отлив на експерти, които се завръщат към преподаването или училищното управление. Не на последно място
трябва да се отбележи и че експертите в РУО имат опит
най-вече като педагози на ниво училище, а методическата
подкрепа и менторирането на възрастни е сфера със свои
специфични предизвикателства.
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Национален инспекторат по образованието
Няма как да не отделим особено внимание на Националния
инспекторат по образованието (НИО), който да стартира своята официална дейност още през учебната 2018/2019
г. Тогава бяха извършвани единствено „пилотни инспекции“,
като през 2019/2020 г. започнаха първите проверки по обновени критерии (вижте и разказа от реалността по темата).
Въвеждането на независима оценка на образователните институции (училища и детски градини) от новосъздадения Национален инспекторат е първият опит в България
за задълбочен мониторинг на дейността и резултатите на
училищно/предучилищно ниво. Целта на инспекциите е чрез
събраните данни за качество на образованието да се даде
допълнителен индикатор за резултатите на всички училища/детски градини, независим от традиционното тестване на ученици (външно оценяване и зрелостни изпити) и по
този начин да се получи по-пълна информация за функционирането и слабостите на образователната система. Нещо, което в момента не може да се постигне от дейността на РУО.
В дългосрочен план резултатите от оценяването би
следвало да бъдат обвързани с финансирането, осигурено
за всяка детска градина и училище. В краткосрочен план докладите от всяка инспекция се предоставят както на самото училище, така и на РУО и трябва да бъдат взети предвид
в стратегиите за развитие на всяко училище, съответно и
при планирането и осъществяването на подкрепа от представителите на регионалните управления.
На база посочените цели и сфера на дейност е важно потенциалът на НИО по отношение качеството на образованието да се използва в два аспекта:
●

Констатациите на НИО се представят пряко на министъра на образованието и на Министерския съвет.
Бъдещите образователни стратегии и други политически решения трябва да се основават на тези констатации. МОН събира твърде много количествени
данни, но твърде малко качествени, което затруднява анализа на образователните процеси. НИО разполага с нужните инструменти да предостави или
допълни информацията относно кои са основните
предизвикателства, срещани от педагозите и училищния мениджмънт на регионално и системно ниво,
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●

като по този начин повиши и степента, в която крайните политически решения се основават на реални
данни.
Констатациите и препоръките на НИО към училищното управление в по-пълна степен обхващат голямата картина на ниво училище, в сравнение с работата на РУО. Прилагането на тези препоръки трябва
да бъде използвано за създаването на училищни планове за подобрение, които допълнително подкрепени
от РУО, биха дали на училищния мениджмънт персонализирани отправни точки и необходимата подкрепа
за подобряване на тяхната дейност.

ПРЕПОРЪКИ
1. Въвеждане на задължителна квалификация за учители-

2.

3.

4.

те, както и повишаването на разходите за квалификация следва да бъдат надградени с ефективен механизъм
за мониторинг и оценка на качеството на продължаващата квалификация на учителите.
Експертите на РУО да бъдат допълнително подкрепяни
при изпълнението на новите си роли. Самите експерти
трябва активно да бъдат включени в процес на продължаваща квалификация с акцент върху наставничество на
учителите и училищното управление; като им се предостави и по-широка възможност за директна работа с учители.
Чрез консултации с учители и експерти трябва да се
предложи набор от мерки, които да улеснят учителите да
участват в квалификационни дейности, пряко свързани с
предметите, които преподават (създаване на групи с учители от други училища; нови онлайн програми, които също
са кредитирани; регионални предметни групи и други).
Трябва да бъдат използвани различни възможности за създаване на вътрешноучилищен капацитет за дългосрочно и целенасочено планиране на квалификационната дейност, както и за въвеждането на алтернативни методи
на вътрешноучилищна квалификация – професионални
учебни общности, нови методи на работа на методическите обединения и др., за да се отговори по-пълно на специфичните нужди на педагозите.

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Институт
по качеството

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Защо според директора
на НИО Анелия Андреева
името на институцията
трябва да бъде променено
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огато Анелия Андреева разказва за първите посещения на Националния инспекторат по образованието (НИО) в класните стаи, тя говори за „недоверие и страх“. Инспекторатът е правителствена
организация, основан е в началото на 2018 г. и започва работа още същата година. От името му става ясно, че НИО
инспектира образователната система – детски градини и
училища, за да сме напълно точни.
Това, което не става ясно от името обаче, е, че го прави
„добронамерено“, както държи да подчертае Андреева, директорът на НИО. „Темата за качеството на образованието дойде на дневен ред и това доведе до създаването на
инспектората. В крайна сметка трябва по някакъв начин
обективно да може да се прецени какво се случва в училищата и детските градини, какво е нивото на преподаването, какъв е резултатът от средствата, които се вливат в
системата“, казва тя.
Това е съществената разлика с регионалните управления на образованието – РУО-тата на професионален жаргон. 28-те областни институции имат много по-различна
роля. На хартия те контролират училищата документално,
оказват методическа помощ и информират за новостите в
образованието. На практика по-скоро работят основно по
жалби, но това е отделна тема.
Въпросът е, че заради предишното име на РУО – РИО
(регионален инспекторат по образованието), битува мнението, че НИО всъщност е шапката на РУО-тата. „Това ни
изигра лоша шега – казва Анелия Андреева. – В думата инспекция така или иначе има лоша конотация, към това добавяме и неяснотата около разпределението на ролите.“
Междувременно възприятията се променят, недоверието и страхът намаляват, но въпреки това Андреева смята,
че НИО трябва да промени името си. „Да, системата започва да ни разпознава, но си мисля, че по-подходящо ще е да
се преименуваме на агенция или институт за оценка на качеството“.
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Настрана от това, НИО вече работи пълноценно. Да,
Андреева признава, че първоначално е имало сериозна промяна на критериите за оценка и, да, някои от експертите в
екипа гледат на функцията си като контролна. „Но вече обаче сме по-близо до истината“, казва тя.
Заедно с малкия екип на пълно работно време за НИО работят около 300 външни оценители. В група по трима (един
вътрешен заедно с двама външни експерти) в рамките на
два до четири дни те първо проверяват документацията, а
след това посещават училища и детски градини на място
(Анелия Андреева казва, че след кратко стъписване по време на извънредното положение онлайн инспекциите са протекли много ефективно).
„Ние наблюдаваме процесите – какво се случва в час, как
се управлява училището или градината, взаимодействието
учители–ученици–родители – казва тя. – Раздаваме анонимни въпросници и провеждаме шест групови срещи на живо.

Според Андреева най-честите слабости са екипната
работа в час, преподаването на уменията от гражданския сектор – самооценка, активно учене, търсене на информация
Накрая засичаме отговорите с нашите наблюдения.“ След
това екипът пише доклад, който се получава от училището
и от директора на регионалния инспекторат. „В него има
оценка, силни страни, но и насоки за подобрение на слабите
места, включително и конкретни мерки и препоръки.“
Според Андреева най-честите слабости са екипната работа в час, преподаването на уменията от гражданския
сектор – самооценка, активно учене, търсене на информация. „Виждаме ги на много малко места в пълнота.“
Като цяло обаче обобщените резултати от първия
обстоен доклад на НИО са положителни. В него се казва,
че средното качество на инспектираните през учебната
2019/2020 г. 95 детски градини и училища е добро (3.14 по
скалата от 0 до 4). Само три институции са получили незадоволителна оценка.
И въпреки че въпросът доколко една правителствена организация би си позволила критичен тон, остава, то ползите от работата на НИО са безспорни. „Нашата цел е да осветлим хубавите неща, както и пропуските и слабостите,
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особено когато за тях има решения“, казва Андреева.
Тя самата е достатъчно самокритична, за да знае, че
пътятнапред ще е дълъг и труден. Дава за пример огромната липса в наредбите към Закона за училищно и предучилищно образование, в който няма записан механизъм за
получаване на обратна връзка по препоръките на НИО. „Би
трябвало съвместно с регионалното управление директорите да си направят план за подобрение и след две години
да видим какви мерки са приложени.“
Но Андреева е свикнала да не се предава. Тя е учител още
от 22-годишна, била е директор на две училища. Първият директор е и на Националния институт за обучение на директори. „И там трябваше да вдъхнем живот на една институция, установена със закон. Успяхме от нещо имагинерно и
мъгляво да направим нещо работещо и полезно. В НИО също
ще е така, но ни трябва още време“, казва Андреева.
За финал я питаме какво според нея е качественото образование. „То е полезно за децата, лесноприложимо – отговаря тя. – Докато го получават, изпитват удоволствие,
както и учителите също, докато преподават. И като цяло училищата и детските градини са едно приятно и желано място.“

„Би трябвало съвместно с регионалното управление
директорите да си направят план за подобрение и
след две години да видим какви мерки са приложени“
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Образованието
в условията
на COVID-19

Безусловността и продължителността на противоепидемичните мерки
в сферата на образованието и внезапното прекратяване на всички присъствени дейности превърнаха българските училища в едни от най-засегнатите от COVID-19 учреждения. Всички образователни институции вложиха много усилия и гъвкавост за справянето с тази невиждана по своите
мащаби криза и учебната година бе завършена с изпълнението на нужните реквизити – поставяне на срочни и годишни оценки, провеждане на зрелостни изпити и пр.44
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ъм края на 2020 г. все още е рано да се анализира
какъв е бил ефектът върху образователните резултати и обхващането на учениците. Все пак тази
криза показа още по-силно полезността от някои
вече съществуващи механизми, както и подчерта наличието на вече познати проблеми.

Какво се получи добре
Самият факт, че само в рамките на няколко дни всички български училища намериха начин да продължат образователния процес; зрелостните изпити и НВО след 7. клас бяха успешно проведени; както и записването на нови ученици,
само по себе си е голям успех, в основата на който стоят
учителите, които показаха завидна адаптивност и готовност да се справят с възникналите проблеми.
Опит за включването на всички ученици
Нуждата от онлайн обучение изненада всички, но някои
учители посочват, че тя им е дала възможност да експериментират и по-пълна свобода при прилагането на нови
педагогически методи. За кратко време българските училища започнаха широко приложение на онлайн инструменти, слабо използвани преди това, създадоха се youtube канали с учебно съдържание и дори училищни телевизии. Въпреки
всички усилия не всички ученици могат да бъдат обхванати
единствено чрез дигитални инструменти.
Още при прилагането на Механизма за превенция на отпадане образователните медиатори показаха своята добавена стойност за системата. С приемането на противоепидемичните мерки това още по-силно пролича. Те бързо
влязоха в ролята на връзка между училището и тези семейства, които нямат достъп до интернет. Тяхната роля бе да
раздават образователни материали, да събират заданията
на ученици, както и да се уверяват, че учениците са включени в процеса.
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Тази роля се изпълняваше и от самите учители. Петя Русинова, директор на училището в с. Селановци, посочва, че
от 153 ученици 110 са били ефективно включени в онлайн
обучение. За останалите 43 това не е било възможно и са се
полагали индивидуални грижи, като това е било осъществимо единствено благодарение на включването и на усилията
на целия педагогически колектив45.
Училищен плод / мляко
Една от социалните функции, които училището изпълнява,
е осигуряването на достъп до топъл обяд, както и на плодове, сирене и мляко по програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Липсата на тези социални придобивки бързо
се почувства от някои семейства. На администрацията є
отне около месец и към 20 април предоставянето на плодове и млечни продукти на семействата бе възстановено. Това бе високо оценено от нуждаещите се семейства, които
може би в този момент изпитваха и най-силно последствията от прилаганите строги мерки.
Споделяне на добри практики
През годините са правени опити от МОН, както и от различни НПО за събиране и разпространение на методически
материали в подкрепа на учителите. Тези опити или са имали кратък живот, или са обхващали само отделни аспекти
на образователния процес. В началото на април МОН официално пусна платформата е-learn.mon.bg – „Национална електронна библиотека на учителите“, като за кратко време
с помощта на РУО в нея бяха събрани над 2 хиляди учебни материала, създадени „от учители, за учители“ по всички предмети, изучавани от 1. до 12. клас, а в момента тази
бройка е малко над 6000. Това е първият толкова мащабен
опит от страна на Министерството, който намира широко
приложение и от учителите. Самата платформа се нуждае
от доразвиване, що се отнася до съдържание, качество на
материалите, както и интуитивност на интерфейса, но несъмнено достъпът до повече дидактически материали, особено в ситуация на онлайн обучение, се оказва в голяма помощ на учителите.
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Кои области за подобрение видяхме
Достъп до образование
Често МОН и подчинените му институции са обвинявани в
това, че реагират бавно или не реагират изобщо на бързо
променящия се околен свят. Що касае достъпа до дистанционно обучение, отново станахме свидетели на подобен
пример.
Противоепидемичните мерки хванаха неподготвени не
само учителите, но и учениците и техните семейства. За
да е налице дистанционно обучение, са нужни както „стабилна връзка“ до интернет, така и устройство, през което
тя да се осъществи. Според проучване на Института за изследвания в образованието по време на периода март – юни,
2020 г., по-голямата част от учениците (82%) имат постоянен достъп до електронно устройство и до интернет (81%)
у дома, докато 14% от родителите не могат да осигурят
електронно устройство за учене на детето си46. Изследването показва също, че има разлики във възможностите на
семействата да осигурят електронно устройство за децата си в зависимост дали живеят в град или село и дали в дома им се говори на български, турски, ромски или друг език.
„Над 80% от родителите в градовете посочват, че детето им разполага със собствено
електронно устройство за учебни цели, а в селата – около 66%. Подобни разлики наблюдаваме
и според критерия език, на който се говори в семейството. По данни на родителите със собствени електронни устройства разполагат учениците в 82% от домакинствата, в които се
говори на български език; 65% – на турски език, и
50% – на ромски език.“
-Институт за изследвания в образованието
Изследването показва, че около половината от училищата са предприели стъпки да осигурят електронни устройства на нуждаещите се ученици. 25% от тези училища са го
направили чрез дарения.
В този процеса на осигуряване на електронни устройства за учене на учениците се включиха и граждански организации като ЦМЕДТ „Амалипе“ и Фондация „Заедно в час“.
Те показаха, че могат да реагират на нуждите на училища-
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та много по-бързо в сравнение с държавната администрация. В рамките на тяхната съвместна кампания „Стара
техника за ново начало“ над 180 училища бяха заявили нужда
от устройства за 8000 ученици. Подобни кампании се провеждаха и на регионално ниво, както и от местни бизнеси
или училища. На практика за всеки ученик без устройство
трябваше да се грижат индивидуално неговите учители, но
дори и така той губи възможността за контакт със съучениците си и останалия педагогически колектив.
По време на разглеждания период (март - юни, 2020 г.),
когато училищното обучение се случваше от разстояние,
именно високият дял на ученици, които разполагат с електронни устройства за дистанционно учене, както и високият дял на учители, които разполагат със собствени устройства у дома (91%), позволява учебния процес да продължи за
почти всички ученици от разстояние в електронна среда.
През периода на обучението от разстояние (март – юни,
2020 г.) станахме свидетели на противоречиви обществени мнения на различните участници в образованието. Проучването на Института за изследвания в образованието
потвърждава това. То показва, че нивото на удовлетвореност от обучението от разстояние е различно за за учениците, учителите и родителите.
Ниво на удовлетвореност у учениците, учителите и родителите от
проведения учебен процес от разстояние (за периода март – юни, 2020 г.)
Ученици

Учители

Родители

51%

84%

49%

Източник: Институт за изследвания в образованието

За да разберем по-добре причините за това следва по-задълбочено да се проучат отношението и впечатленията
на самите деца и техните родители към онлайн обучението, както и тежестта която падна върху семействата с
по-малки деца при нуждата да съчетават ролята си в дистанционното обучение с другите си задължения. Донякъде показателна по въпроса е анкета, проведена от МОН
през август, отразяваща желанието на 82% от родителите
учебната 2020/2021 година да започне присъствено, независимо от съществуващите рискове47.
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Механизъм за превенция на отпадането
Макар механизмът да дава резултати, то преодоляването
на проблема с отпадането от училище не е близо. На практика усилията за приложение на механизма бяха прекратени
и няма конкретен план за неговото прилагане при продължаване на противоепидемичните мерки. При такава хипотеза
няма и нужда от „връщане и задържане“ в училище, а трябва
да се мисли как ученикът да бъде обхванат от онлайн обучението. За момента, при отсъствието на официални данни,
можем да предполагаме, че учениците в риск от отпадане
биха били в още по-голям риск при липсата на личен контакт с педагози и съученици, както и при липсата на осигурен достъп до онлайн класните стаи. Тук именно трябва
да бъдат вложени стратегически усилия за осигуряване на
индивидуална подкрепа и работа, що се отнася учениците,
идентифицирани като такива с най-висок риск, особено при
съществуващия риск от нови продължителни прекъсвания
на нормалния учебен процес.
Училищна документация
Темата за училищната „бумащина“ не е нова, но въпреки
опитите за нейното намаляване (субективните) впечатленията на учителите са, че тя непрекъснато се увеличава и се
превръща в основната им дейност48. Изключение не направи
и електронното обучение, където бяха въведени различни инструменти за отчитане на проведените часове, както и използването на определени платформи за комуникация, улеснявайки единствено възможността за контрол от страна на
РУО. Това допълнително натовари учителите, без да гарантира по-добро преподаване във виртуална среда. Следвайки визията на ЗПУО и на МОН, основните усилия трябва да бъдат
насочени към подкрепа на учителите, облекчаване на част от
техните вторични задължения по време на извънредни ситуации, а не към въвеждането на допълнителни механизми за контрол на педагогическата дейност.

Какво трябва да имаме предвид
Учителската професия несъмнено е една от най-натоварващите, но макар своята устойчивост учителите не са
свикнали да прекарват между 8 и 10 часа на ден пред екрана,
нещо, което е ежедневие за упражняващите други професии. Това, съчетано с други неудобства – като нестабилна
интернет връзка, трудности при проследяване на присъст-
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вието и ангажираността на учениците, – може да доведе
до увеличени нива на стрес при подновяване на учебната година в онлайн формат.
Целите на образованието, както са записани в ЗПУО, освен развиване на знания, умения и отношения, най-обобщено
включват и социализацията, емоционалното развитие и изграждането на ученика като личност. Тези не по-маловажни
очаквани резултати от българското училище са по-трудно постижими при неприсъствена форма на обучение. Трябва да бъде съставен ясен план как подобни негативни ефекти да бъдат минимизирани и съответно бързо преодолявани
при възстановяване на нормален учебен процес.
Учителите, дори и тези с остарели разбирания по отношение на информационните технологии, имаха възможност да се
уверят на практика, че технологиите вече не са лукс, а необходимост. Тази възможност трябва да бъде използване за
по-бързата дигитализация и оптимизация на процесите в образованието, както и за изграждането на нужния управленски
капацитет за успешно приложение на смесени форми на организация на учебния процес, разбира се, при оказване на необходимата подкрепа от страна на институциите.
Кризата с Covid-19 хвана неподготвени всички сектори
на икономиката и обществения живот. Изключение не направи и българското образование, но докато някои сектори
вече се възстановяват или бързо се приспособяват към новата среда, то мненията на учители, родители и ученици са
силно поляризирани – от „в онлайн среда имаме повече свобода, учим повече и по-лесно“ до „невъзможност за оказване на пълноценна подкрепа на учениците и липса на очакваните учебни резултати“. Очакванията са при продължаване
на дистанционното обучение да се задълбочат разликите в
резултатите и съответно изоставането, най-вече между
учениците с различен социален статус. Нашите наблюдения до момента обаче показват, че различия наистина има,
но те са най-силно осезаеми между училищата и педагозите, които са склонни да прилагат нови подходи и да жертват допълнително време и ресурси за достигането на всеки ученик и учителите, които се придържат към морално
остарелите разбирания за преподаване и учене, които стават все по-неприложими при преминаването в дигитална
среда.
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ПРЕПОРЪКИ
1. Да се създадат необходимите условия и образователна инфра-

2.

структура всички ученици да имат достъп до качествено образование в условията на криза (като тази, свързана с разпространението на COVID-19). Това включва както технологичните
решения за обучението в извънредни условия, така и подготовката на учителите и останалите заинтересувани да бъдат
пълноценни участници в обучителния процес.
Обучението в условията на COVID кризата може да доведе
до допълнителен стрес за педагогическите специалисти, а
това да окаже въздействие както върху качеството на преподаване, така и върху мотивацията им да продължат да бъдат част от образователната система. Ето защо е важно
да бъдат насочени усилия към гарантиране благосъстоянието на учителите.

Много добър
4.5-4.75

РАЗКАЗИ ОТ
РЕАЛНОСТТА

Иван Господинов е един от експертите,
които подпомагат МОН по време на
извънредното положение. Оценката му за
реакцията е положителна
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Н

ямаше как да продължим с трета грипна ваканция,
трябваше да започнем да учим“ – така 29-годишният Иван Господинов обобщава ситуацията в българските училища на 13 март 2020 г. – петъка, в
който коронавирусът доведе до въвеждане на извънредно
положение. Според него фактът, че към този ден голяма
част от учениците не са били в клас, дава на България много преднина във вземането на решения спрямо останалите
държави, защото не здравният фактор бе водещ, а подготовката за дистанционно образование.
От образователна гледна точка решаващо е, че основната тема пред Министерството на образованието и науката (МОН) става учебният процес, а не дезинфекцирането
на училищата например. „Интуицията на министър Красимир Вълчев беше добра. Още преди да стане ясно, че става дума за световна пандемия, той реши да рискува, но да
не остави учениците без учебна година“, казва Иван Господинов.
Малко преди обявяването на извънредното положение
той става част от неформална работна група, в която
МОН събира свои образователни експерти, представите-

Богатият опит на „Образование без раници“ в
дигиталното образование дава на екипа важна роля
в работната група към МОН
ли на бизнеса, неправителствения сектор, учители и директори. „Тази децентрализирана политика не се случи в много
други държави, казва Господинов. Според мен първоначалната реакция на МОН беше много добра.“
Той е един от младата вълна образователни активисти и
социални предприемачи, които в последните близо 10 години
се застъпват и работят за системни промени в българското образование. Той е участвал в програмата на „Заедно в
час“, а в момента е докторант към Католическия университет Айхщет-Инголщат в Германия. Темата на дисертацията му: „Какви са причините българските ученици да не желаят да учат“. Той също така е официалният представител
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за българския език към Кан Академията, най-мащабния безплатен интернет портал за общо образование в света. От
2011 г. насам Господинов превежда и записва образователни клипове, а днес е председател на управителния съвет
на сдружение „Образование без раници“, което популяризира
Кан Академията на български.
Богатият опит на „Образование без раници“ в дигиталното образование дава на екипа важна роля в работната
група към МОН. „Първоначално най-належащо беше да разпространим какви са наличните безплатни инструменти и
се включихме в частта по информирането на учителите –
казва Господинов. – Впоследствие преместихме фокуса си
от това към проучване на политиките в други държави.“
Когато го питаме каква оценка би поставил на реакцията на МОН, той отговаря с „много добър 4.5-4.75“. „Беше
взето едно отличаващо се в световен мащаб решение да се
организира дистанционен обучителен процес, който да наподобява този в класната стая и се даде свобода коя платформа да се използва. Пропуските бяха в подкрепата от вида – изготвяне на наръчници и насоки за учителите относно
как да се справят по-лесно с дистанционната педагогика.“
Според Господинов цялостно моделът на дистанционните часове е по-подходящ от наложения в Западна Европа
т.нар. home-schooling (домашно обучение). В него материалът за седмицата идва накуп и ученикът сам решава ко-

„В България щяхме да имаме проблем с домашното
обучение, защото няма изградени навици за
самостоятелно организирано учене“
га да се занимае с него. „В България щяхме да имаме проблем с домашното обучение, защото няма изградени навици
за самостоятелно организирано учене“, казва Господинов.
Същевременно той е впечатлен и от реакцията на българските учители. Според него, независимо от възрастта и
афинитета към технологиите, те са приели новия начин на
преподаване напълно отговорно и са попълнили пропуските
си по отношение на дигиталната педагогика. Тези хипотези тепърва ще трябва да се докажат от оценката на дистанционното обучение, която МОН проведе. Според него
най-важното е да отбележим, че българският учител удължи работния си ден, докато европейските му колеги го на-
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малиха до два пъти, и това е показателно за поетата от
учителите отговорност в управлението на кризисна ситуация, което е един от прецедентите в световен мащаб.
Разбира се, колкото и адекватни и навременни да са били решенията, кризата води със себе си и неизбежни негативни процеси. Един от тях ще е по-високият от средния
процент на отпаднали ученици през следващите няколко години, когато пропуските на децата със слаб достъп до училище в извънредното положение ще станат прекалено големи, за да останат в час. Също така профилът на тези
ученици ще е по-различен от традиционния.
Освен това решението учебният процес да продължи дигитално се е отразило и на „психиката на децата, които
не са били толкова изолирани. Ученето в България е било
по-приятно, най-малкото защото сме били всички заедно –

Разбира се, колкото и адекватни и навременни да
са били решенията, кризата води със себе си и
неизбежни негативни процеси
учители, ученици и родители заедно преживяхме кризата,
колкото и да ни беше трудно и неприятно“, казва Господинов.
В повечето държави по света учениците бяха изолирани с
домашните си работи, които получават по пощата и съвсем не видяха на екран учителите си или съучениците си.
Истинският успех на българския модел на дистнационно обучение според Господинов е, че „съхранихме човешкия
елемент в дигиталната среда, доколкото можахме. Защото светът си постави други приоритети, а ние даже не
разбрахме, че полагаме повече усилия да не изоставим учениците си от почти всеки друг народ на планетата за този период“.
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36 По данни на Министерството на финансите.
37 По данни на НСИ, към март 2020 г.
38 По данни на „Рейтингова система на висшите училища в България“ едва ⅓ от студентите,
завършващи „Педагогика на преподаването по…“, се реализират в сферата на образованието, а
учителите под 25-годишна възраст, макар и да са се удвоили спрямо учебната 2014/2015 г., през
2019/2020 г. са само 637 (данни НСИ).
39 Един квалификационен кредит се присъжда за: 1. участие в обучение с продължителност 16
академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени; 2. подготовка,
представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от международно, национално
или регионално ниво; 3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание
(НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г.за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти, чл. 47).
40 Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, МОН, стр. 12.
41 По данни от представително изследване на СУ „Св. Климент Охридски“, Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и
ученици, 2019 г.
42 Пак там.
43 Данните са предоставени от МОН в отговор на изпратено запитване на сдружение „Образование България 2030“ по Закона за достъп до обществена информация.
44 Единствено не бяха проведени планираните външни оценявания след IV и Х клас.
45 Петя Русинова, „За целите на Селановското училище в извънредните условия“.
46 „Оценка на въздействието на обучението от разстояние в електронна среда или други неприсъствени форми върху ефективността на училищното образование“, Институт за изследвания
в образованието.
47 Над 80% от учителите искат учебната година да започне присъствено, WebCafe, 28.08.2020,
https://webcafe.bg/bulgaria/nad-80-ot-uchitelite-iskat-uchebnata-godina-da-zapochne-prisastveno.html
48 Проучване „Ключови компетентности и умения за успех – от закон към практика“, Образование
България 2030, стр. 132, „Интервюта на заинтересуваните страни“.
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Контакти
Адрес за кореспонденция:
бул. „Цариградско шосе“ №23, гр. София, 1124
Екипът на сдружение „Образование България 2030“ благодари на
фондация „Заедно в час“ за предоставеното офисно пространство и
експертната подкрепа.

/eduBG2030

/Образование
България 2030

www.edu2030.bg

