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1. Квалификацията на учителите влияе 
ли върху качеството на учебно-

възпитателния процес?
На този въпрос отговориха:

-1133 педагогически специалисти от начални, 
основни и средни училища 
- в 149 различни населени места: големи 
градове (7); малки градове (86) и села (56)  

Анкетното проучване, организирано от ДИУУ 
на СУ „Св. Кл. Охридски” 



Резултатите показват:
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ДА, голямо влияние
ДА, но не винаги
Влиянието е ограничено
НЕ



В какво се изразява влиянието на по-
високите ПКС на учителите върху качеството 

на обучението?

повече иновации в обучението
по-висок професионализъм 
по-голяма увереност и самочувствие,

информираност
по-високо равнище на компетентност,
стремеж към съвършенство
по-богат педагогически опит



Резултатите от анкетното 
проучване показват:

Учителите осъзнават квалификацията:
неотменна част от професионалната дейност 

на учителя 
като условие за оставане в професията
проявяват готовност за промяна „отвътре”, за

постигане на качествено образование чрез
повишаване на собствената си квалификация



2. Понятието качество в системата 
на образованието (1)

Причини за трудностите при 
дефинирането:

различията в гледните точки на 
основните субекти 

практически неограничен брой фактори 
и зависимости 



2. Понятието качество в системата 
на образованието (2)

Различни подходи:
качеството на образованието се 

оценява от гледна точка на 
използваните ресурси, процесите и 
резултатите   

образованието се разглежда като 
сектор,  тясно свързан с другите 
сектори на обществото   



2. Понятието качество в системата 
на образованието (3)

Качеството е динамично съответствие на 
резултатите от дейностите на училището 
с неговата мисия и цели, които 
непрекъснато се променят с оглед на 
потребностите, изискванията, 
интересите на учениците, родителите, 
обществото. Определя се от социално-
икономическа си адекватност



Осигуряване качество на 
образованието

всяка ПОЛИТИКА, СИСТЕМА или ПРОЦЕС, 
насочени към съхраняване и повишаване 
качеството на образователния продукт, 
създаван в образователната институция  

съвкупност от СРЕДСТВА и ТЕХНОЛОГИИ, 
използвани за създаване на условия, 
гарантиращи такова равнище на подготовка на 
обучаваните, което отговаря на зададените от 
обществото нормативи или стандарти  



Фактори, от които зависи качеството 
на образованието: (1)

 ВСЕОБЩ  ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ за 
всички –основна е ролята на държавата 

 ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ със 
специално внимание върху въвеждане на новите 
информационни и комуникационни технологии 

 специално внимание на ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО 
според функцията им да гарантират правото на 
образованието на гражданите 

 усъвършенстване на ФОРМИТЕ И МЕТОДИТЕ НА 
УПРАВЛЯВАЩО въздействие, т.е правния, икономическия и 
организационния механизъм на системата на управление 



Фактори, от които зависи 
качеството на образованието: (2)

Ключова роля за качествени промени в 
образованието имат УЧИТЕЛИТЕ –
тяхната начална подготовка и 
непрекъсната им квалификация 



3. Образователна структура на 
учителите
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Парадокс ли е?

 Резултатите на учениците от международното
изследване PISA - 2012
 България е на 47 място от общо 65 държави, участвали в

международното изследване PISA на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)



Перманентна квалификация 
на учителите

 динамика в развитието на научните знания и
променящите се условия на външната среда

 процесите на световна и европейска интеграция
 масовото навлизане на ИКТ в училище 
 промените в учебното съдържание
 въвеждането на нова структура на образованието
 възникването на специфични възпитателни и 

дидактически проблеми, обусловени от 
променената ситуация  



4. Повишаване на професионалната  
квалификация   

Целта е: 
да се осигури съответствие между 

социалната практика, потребностите на 
образователната система и равнището 
на професионална компетентност 

да се даде възможност за 
задоволяване на  професионалните 
интереси на учителите  



Закон за предучилищното и 
училищното образование (2015 г.)

Наредбата за статута и професионалното  
развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти - урежда 
въпросите за  условията и реда за 
повишаване на квалификацията

заложена е идеята за повишаване на 
авторитета и социалния статус на учителя



Равнища на осъществяване 

Квалификацията се осъществява на:
национално 
регионално 
общинско 
институционално 



Целеви групи

 детски учители и учители от всички видове и 
степени общообразователни и професионални 
училища 

 учители в училищни и извънучилищни 
организации за деца със СОП  

 възпитатели, педагогически съветници, училищни 
психолози 

 директори и заместник-директори 
 експерти в РУО и др.



Кой осъществява  
квалификацията?

Курсове за следдипломно обучение на учителите, семинари и
конференции по отделни проблеми може да се организират
от:

 висши училища
 научни организации
 специализирани обслужващи звена
 от други обучителни организации, чиито програми са

одобрени от министъра на образованието и науката и са
включени в Информационния регистър на МОН



Квалификационен минимум

Минимум квалификационни кредити (3 
бр., равни на 48 академични часа)

Държавата поема отговорност към 
квалификацията на учителите, като 
осигурява квалификационния минимум 
за всеки атестационен период (на 4 
години)  



Два вида допълнителна 
квалификация

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА - за поддържане и 
актуализиране на базовата подготовка; при 
въвеждане на нови ДОС; при използване на 
ИКТ; при установен дефицит на 
компетентности 

ИЗБИРАЕМА - зависи от желанието за 
кариерно развитие във връзка с пригодност за 
дейност на по-високо длъжностно равнище 



ПКС – от V до І

в съответствие с достигнатото равнище 
на професионална компетентност 

при спазване на нормативно 
определените изисквания  

На придобилите ПКС се признава по-
високо професионално равнище при 
оценяването и заплащането на труда 



Петстепенната скала  стимулира ли
професионалното развитие на учителите?

Колебания в положителното мнение на 
учителите - по субективни причини в дадено училище се 
пренебрегва присъдената на учителя ПКС 

30% учители от селата и 16% от големите градове са 
удовлетворени от ролята на ПКС за проф. им развитие

66% от градовете и 53% от селата считат, че тази скала 
само донякъде има стимулиращо значение

С НОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА тази СЛАБОСТ СЕ 
ПРЕОДОЛЯВА



Повишена роля на ПКС

Присъдената ПКС ще бъде изискване за 
заемане на по-висока длъжност в системата 
на образованието 

Нов момент в Наредбата е и възможността 
експертите на различни равнища в системата 
на образованието да получават ПКС 



5. Кариерно развитие

Процес на усъвършенстване на знания, 
умения и компетентности при 
изпълнение на определени длъжности

Реализира се идеята, че по-високата 
квалификация е необходимо условие за 
кариерно израстване на педагогическите 
специалисти 



Минимални изисквания 

За заемане на длъжностите „учител”, ”старши 
учител”, „главен учител” 

не се поставя акцент на педагогическия стаж 
кариерното развитие се обвързва с ПОВЕЧЕ 

ОТГОВОРНОСТИ към образователната 
институция и педагогическата колегия, към 
децата и техните родители, с ПО-ВИСОКА 
СТЕПЕН на професионална квалификация  



Млади учители /
учители наставници

Особено внимание се обръща на младите 
и новоназначените учители

Регламентират се функциите на учители 
наставници



“Бързи писти”

За ИНОВАТИВНИТЕ УЧИТЕЛИ, за тези, 
които вървят с бързи темпове в 
професионалното си развитие, се дава 
възможност за по-бързо кариерно 
израстване  

НЕ Е необходим дълъг период от време 
за преминаване към по-висока длъжност 
– например от „учител” в „старши учител” 



КТД

Нормативен документ, който разглежда 
въпросът за квалификацията на учителите   

В него се определя минималният размер на 
годишните средства за квалификация на 
учителите, както и допълнителното трудово 
възнаграждение за по-високите ПКС 



6. Контрол на качеството (1)

Дейността засяга: 
ефективността на управленските органи
качеството на труда на учителите и целия 

педагогически персонал
подготовката на учениците и тяхната 

пълноценна реализация
приложимостта на държавните образователни 

стандарти
     



Контрол на качеството (2)

Непрекъснато СРАВНЕНИЕ с равнището 
на отделните показатели в развитите 
страни и недопускане на изоставане  

АТЕСТИРАНЕ и въвеждане на 
атестационна карта – прави се сериозен 
опит да се реши въпросът, свързан с 
качественото оценяване на труда на 
учителя 



Атестиране

Оценява се труда на учителя
Определя се оптималният вариант на интервал

от време, в което са предлага поддържащата
квалификация

Реализира се идеята учителите да преминават 
периодично през квалификационни форми

СТРОЙНА СИСТЕМА, свързана пряко с 
кариерното им развитие  



Нов модел за квалификация и 
кариерно развитие

Откроява се ясна връзка между 
квалификациите в системата и 
дескрипторите на степените на 
ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА 
РАМКА 
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