
Визия за модерното българско училище

ДСБ се ръководи в работата си по изготвяне на политики в областта на образованието

от следните най-общи

Цели

1. Училището в България трябва да възпитава аналитично отношение към зна-

нието. Третирането на познанието като определено количество данни, което

трябва да се запамети от обучавания, е порочна практика без приложение в

модерния свят на бърз достъп до информация. Обучаваният трябва да придо-

бие умение да прилага получените знания като ги използва за анализ и средства

за решаване на възникналите проблеми.

2. Училището в България трябва да предоставя достъп до възможно най-широк

кръг информация и знания, като се отчитат индивидуалните предпочитания

на учениците. Всеки трябва да може да избере областта, в която иска да се

развива и да учи повече,

3. Училището в България трябва да възпитава увереност у всеки човек в неговото

значение като част от обществото. В държава като България, където индивидът

твърде дълго е бил третиран от управляващата система като обект на, а не

като активен участник в общественото устройство, гражданският инстинкт е

закърнял. Хората трябва да израстват с ясно съзнание, че са активни граждани,

имащи право на свободен и информиран избор с всички произтичащи от този

избор последствия и отговорности, както и с ясна представа за обществена

собственост.

4. Училището в България трябва да възпитава толерантност и уважение към чуж-

дото мнение и права. Съзнанието, че всички членове на обществото могат да

имат мнение и интерес по даден проблем, е в основата на ефективната соци-

ална комуникация, на уважението към другите и на възпитаното и толерантно

социално поведение.
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За постигането на тези цели, ДСБ предлага политики, които са основани на следните

Принципи

1. Образователният процес не трябва да бъде управляван централизирано. Препо-

даването е творчески процес и преподавателят трябва да избере сам подхода за

достигане до ученика. Индивидуалните качества на всеки ученик предполагат

индивидуален подход. Резултатите от образованието са това, което следва да

подлежи на обществен контрол, а не методите за постигането на тези резултати.

2. Основата на учебния процес е комуникацията между учители и ученици. За да

е ефективна тази комуникация, и двете страни трябва да са по възможност рав-

нопоставени. Поставянето на ученика в центъра на системата е в този смисъл

порочно.

3. Образователният процес е активен. Той не може да бъде ефективен, ако предс-

тавлява еднопосочно прехвърляне на информация от обучаващ към обучаван.

Вместо това процесът се състои от диалог, а по възможност и от активно дейс-

твие.

4. Основната мотивация за добиване на знание е естественото човешко любопит-

ство и любознателност. Никаква външна принуда не може да бъде ефективен

заместител на естествения инстинкт за опознаване на света. Училищната сис-

тема трябва всякак да поощрява тези качества.

5. За да се развива образователната система, тя трябва да се разглежда в своята

цялост, а не да се предприемат политики, насочени само към отделни групи

ученици. Например залагането на политики, целящи ограничаване на изпада-

нето от училище в ранна възраст не трябва да води до ограничения пред по-

талантливите деца.

6. Държавата създава условия за осигуряване на достъпа до образование на всич-

ки свои граждани и гарантира качеството на образованието.

7. Училищата трябва да управляват сами своите бюджети. Определянето на раз-

мера на бюджетите става диференцирано, като се покриват базовите нужди на

всяко училище и се добавя проектно ориентирано финансиране с цел стимули-

ране на инициативността на учители и ученици.

8. Образованието не е и не може да се разглежда като пазарна иснтитуция и за то-

ва не може определянето на училищния бюджет да става на пазарни принципи

като придадена стойност или оценки на външни оценявания. По същите причи-

ни кариерното израстване на един учител не може да зависи само от оценките

на неговите ученици, получени при външно оценяване, а и чрез отчитането на

участието му в допълнителни проекти, повишаване на квалификацията и други.

9. Родителите трябва активно да съдействат във възпитателния и образователен

процес, като поемат своята отговорност в него.
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Политики

Представените в този документ предложения са посоките, в които ДСБ предлага да

се движи реформата на образователната система в България. Много от тези предло-

жения са нови и за това те трябва да се запишат в законови и нормативни актове едва

след като са определни най-добрите им форми и са оценени техните последствия. За

целта трябва да се проведат множество изследвания и пилотни проекти.

Финансиране на училищата

Финансирането на училищата става въз основа на делегирани бюджети, като всяко

училище има право и отговорност да управлява само бюджета си през санкцията на

принципала на училището. Принципът за децентрализиране на управлението на учи-

лищните бюджети съвпада с визията на ДСБ и също така среща високо одобрение

сред училищните директори, следователно трябва да се запази. Начинът на форми-

ране на бюджета създава сериозни разлики в качеството на преподаването между

големите и малките училища и трябва да се промени.

Училищния бюджет трябва да има два компонента: средства за издръжка на

училищната база и средства за обезпечаването на процеса на обучение.

Средствата за издръжка на училищната база се изчисляват спрямо сградата, в

която се помещава училището, като се отчита допълнително методът за отопление

и за осигуряване на топла вода.

Средствата за обезпечаване на процеса на обучение се изчисляват спрямо броя

на записаните в училището ученици. Определя се единен минимален разходен стан-

дарт, който е обвързан с минималната работна заплата. Училищата се разделят на

групи като се отчитат различни параметри като: спецификата на региона, в който се

намират, големината на населеното място, броя на учениците в различните етапи на

тяхното образование. За всяка група училища се определя коефициент, с който се

индексира минималният разходен стандарт. По този начин се намалява разликата в

условията за работа в различните училища.

За тези училища, в които броят на учениците е толкова малък, че назначава-

нето на необходимия брой компетентни учители по всеки предмет е невъзможно, се

предвиждат мерки за облекчаване на мобилността на учителите между различни учи-

лища. Учителите имат възможност да работят в няколко училища, като транспортът

между работните им места се предвижда в училищните бюджети.

Училищата имат възможност да реализират допълнителни приходи. Възможните

типове допълнителни приходи трябва да бъдат строго регламентирани, за да не се

допуска злоупотреба с финансови средства. Отношенията между училището и учи-

лищното настоятелство се регламентират с оглед подобряването на финансирането

на училищата чрез собствени приходи.

Предвижда се финансиране на индивидуални и групови проекти, свързани с поощ-

ряване на инициативността, на алтернативни педагогически подходи и на повишаване

на квалификацията на учители и училищни директори.

Частните училища могат да предоставят алтернативни форми на преподаване

и да осигуряват образование според индивидуалните потребности на учениците. За

това обществено финансиране на някои видове частни училища е от полза за раз-

витието на училищната система. Общественото финансиране на частните училища
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става регламентирано, на договорна основа, като се допускат ограничения пред учи-

лището в замяна на финансовата помощ. Правилата за обществено финансиране на

частни училища трябва да бъдат много ясни и всяко решение за финансирането на

конкретни училища да става възможно най-открито.

Директори и Учители

Директорите са отговорни за качеството на преподаването в училищата. В държав-

ните и общински училища те се назначават чрез публичен конкурс, на който кан-

дидатите определят обективно измерими цели за развитието на училището, както и

методите чрез които целите ще бъдат постигнати. Държавата осигурява механизми

за подпомагане на директорите според техните потребности. Постигнатите резултати

подлежат на публична оценка.

Директорите отговарят за подбора и кариерното развитие на учителите. Те изг-

раждат вътрешна система за оценка на работата на учителите, набелязват групови

и индивидуални проблеми и предлагат решения. Държавата подкрепя тези дейности

като организира обучения, обобщава и предлага решения на типични проблеми и

предоставя достъп до добри практики.

Тъй като качеството на работата в училищата е в интерес на местната общност,

естественият орган, който би следвало да отговаря за назначаването и контрола вър-

ху дейността на училищните директори, е училищното настоятелство. За това трябва

да се разгледат възможностите за засилване на ролята на настоятелството, опреде-

ляне на неговата структура и отговорностите и начините за избиране и отчетност на

неговите членове.

С цел да се привлекат към учителската професия хора с практически опит и раз-

ностранни интереси се поощрява временната заетост и работата на непълен работен

ден. Същевременно се осигурява стабилност на доказали се преподаватели, отдали

се напълно на професията. Трябва да се разработи система за валидиране на ком-

петенции, която да позволи на хора с практически опит да получат в кратък срок

право да преподават. За студентите от педагогическите профили се организират ста-

жове с продължителност един учебен срок, като за това време те изпълняват всички

задължения на учителя под контрола на ментор.

За подобряване на работата в училища с по-слаби резултати се предвижда въз-

можност там да работят временно и на доброволен принцип учители с доказани

умения, като постоянното им работно място се запазва.

За училища в малки населени места с недостиг на преподаватели се предоставя

възможност на учителите да работят в две или, ако е възможно, три училища, като

разходите за транспорт се поемат от училищния бюджет.

Учебно съдържание

Учебното съдържание се определя от три фактора. Това са: Държавните образова-

телни стандарти, които определят знанията и уменията, които то учениците трябва

да усвоят; Учебните планове, които определят кои предмети и в каква последовател-

ност се преподават; и Учебните програми, които определят съдържанието отделните

предмети.
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Държавните образователни стандарти определят в най-общ вид минимума от зна-

ния и умения, които учениците трябва да притежават в края на всеки образователен

етап. Стандартите подлежат на осъвременяване въз основа на изследвания и обсъж-

дания, тъй като не са променяни от приемането им през 2000 г.

Учебните планове са съобразени с профила на училището. Предвижа се да се

намали обемът на задължителната подготовка за сметка на избираемата, за да се

повиши интереса и мотивацията на учениците. Учебните планове се разработват така,

че натоварването на учениците да е съобразено с възрастта им.

Учебните програми се изготвят от учителите, за да отговарят максимално на

индивидуалните нужди на всеки ученик. Министерството разработва типови учебни

планове за всеки предмет, които нямат задължителен характер, а служат само за

насока на учителите при необходимост.

Контрол на средното образование и оценяване на постиже-

нията на учениците

Обучението в българската училищна система се базира на държавни образователни

стандарти, които определят уменията и знанията, които учениците трябва да усво-

ят. Системата за оценяване на качеството на обучението трябва да дава обективна

оценка на подготовката на всеки ученик спрямо тези стандарти. Освен това трябва

да се оценява и работата на училищата с цел да се поощрят добрите педагогически

практики и да се подпомогнат институциите, които не успяват да покрият очаква-

нията. И накрая трябва да се оценява актуалността на държавните образователни

стандарти. Системата за оценка на качеството на образованието трябва да покрива

тези три направления:

1. Държавни изпити

Държавните изпити оценяват усвоените от всеки ученик знания и компетент-

ности съгласно Държавните образователни стандарти. Изпитът представлява

разширение на съществуващите в момента матури с цел да се получи обектив-

на оценка. Изпитът се провежда в края на средното образование и е формална

основа за придобиване на съответната диплома. Дипломите за по-ниските обра-

зователни степени се издават от училищата. Изпитът е унифициран за всички

ученици, за да може да се сравни качеството на обучение в различните учили-

ща. Информацията за постиженията на учениците от различните изпити е със

свободен достъп, без обаче да са налични личните данни на изпитваните.

2. Инспектиране на училищата.

Училищата се инспектират с цел да се разпространят добрите педагогически

практики и да се подкрепят тези училища, които се справят незадоволително.

Инспекцията се извършва от подготвени експерти, за които това може да не

е основна трудова дейност. Критериите за оценяване са публично достъпни.

Инспекцията се извършва на място във всяко училище, като периодът на про-

верка се съобщава предварително. Инспекторите ползват статистически данни

за училището като база за тяхната работа, но крайната оценка се основава и

върху наблюденията им на място.

5



3. Оценка на Държавните образователни стандарти

Съгласно предварително изготвен план се провеждат периодични изследвания

на постиженията на учениците по определени области, например на всеки 4 го-

дини по роден език, математика, природни науки, обществени науки и гражданс-

ко образование. Тяхното провеждане се възлага предимно на неправителствени

организации, като съответните професионални организации, например Съюза

на математиците в България, Българското дружество за измерване и оценяване

в образованието и др. Всяко такова изследване завършва с официален доклад,

който поставя данните от изследването в контекста на резултати от междуна-

родни изследвания, в които България участва и данните от държавните изпити.

Докладът завършва с препоръки за изменение на държавните образователни

стандарти и други действия с оглед подобряването на резултатите, постигани в

средното образование. Министерството на образованието има задължението да

отговоря на тези доклади и да изготвя програма за съобразяване с посочените

в тях препоръки.

Отговорност на Министерството на образованието е да осъществява политики,

които да предложат достъп до качествено образование на всяко дете. Системата

за контрол на качеството на образованието оценява ефективността на приложени-

те политики. Следователно оценяващата институция трябва да бъде независима от

Министерството на образованието, за да се гарантира безпристрастността на ней-

ните оценки. Работата на оценяващата институция трябва да бъде прозрачна, като

правилата по които тя работи и оценките, които тя дава, трябва да бъдат публично

достъпни.

Училищно самоуправление

ДСБ поставя като цел на реформите в образователната система училищата да въз-

питават социални и граждански умения, като се подчертават активната гражданска

позиция, умението за вземане на информиран избор и поемането на неговите пос-

ледствия, управлението на обща собственост, както и зачитането на чуждото мнение.

Комисията изтъква също така, че образователният процес е активен, състои се от

диалог и по възможност действие.

С оглед на тези предпоставки комисията предлага всеки ученик да получи право

да участва реално в управлението на училищата. Включването на учениците в учи-

лищното управление е метод, който е изпитван в течение на десетилетия в различни

типове училища в България и по света. В резултат от него значително се подобря-

ва социалната атмосфера и се подобрява комуникацията между учители и ученици.

Учениците засилват чувството си за принадлежност към училището, което засил-

ва мотивацията им за учене. Недостатъците във функционирането на училищата се

компенсират бързо, а допуснатите управленски грешки се отстраняват ефективно.

Подобна стъпка представлява изключително голяма промяна за българската об-

разователна система, следователно трябва да се предприеме внимателно, след мно-

жество изследвания и пилотни проекти, които да покажат нейната реализуемост,

ефективност и зависимост от различни социални и икономически фактори. За успеш-

ната реализация е необходимо участието на всички заинтересовани страни: учителс-

ки, ученически, родителски организации, НПО с дейност в областта на училищното
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образование, и др.

Пример за механизъм, чрез който се осъществява училищното самоуправление,

е създаването на орган, в който всеки ученик, учител и администратор има право

на глас в решаването на проблемите на училищната общност. Този орган определя

вътрешните правила на училището, разпределя незадължителните пера на бюджета,

както и разглежда случаите на нарушение на правилата.
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