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* Авторът изказва благодарност към научен проект „Aктуални проблеми на оценяването в обра-
зователните институции“ за частичното финансиране на настоящата работа.

Abstract: The provisions in the new Pre-school and School Education Act of 01.08.2016 are aimed at providing 
an optimal environment for the development of children and young people. A new emphasis in the legislation 
is the participation of parents and students in evaluating the management of the educational institution and 
the educational process as spelled out in Regulation № 16 of 8.12. 2016 on Quality Management in Institutions

The reformist intentions of the legislator are grounded in the indispensable need to create transparency in 
the management of education by creating a legally guaranteed opportunity for the subjects of the educational 
process – pupils and parents to take part in the management of the educational institution. In Ordinance 16 
this activity is defined as „self-assessment”. A pilot study carried out by students at the Prof. Dr. Assen Zlatarov 
University outlined two problem areas in this direction: Distrust of teachers within the competence of parents 
and distrust of parents who believe that their assessment will not be considered. In the context of a crisis in 
education, a large-scale study of good practices in this direction is desirable to prevent the „self-assessment“ 
process from being formalized.
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Демократизирането на българското образование е свързано с активността на родителите и с тяхно-
то участие в подкрепа на образователната среда. Родителите от години са членове на настоятелствата на 
училища и детски градини, които имат статут на неправителствени организации. Новият Закон за пре-
дучилищното и училищното образование от 2016 г. създава още възможности в тази насока. Родители-
те участват като членове на Обществения съвет – орган за управление на образователната институция и 
имат право да оценяват качеството в образователните институции 2. В Наредба 16 на МОН (държавни-
ят образователен стандарт за управление на качеството), в която се предвижда родителите да участват в 
оценяването, е обявено и участието на учениците (чл. 14) с един и същ инструмент/метод за измерване – 
анкета, която ще бъде създадена от педагозите (чл. 17).

Проблемът „оценяване”: По своята същност оценяването в образованието е дейност, която тради-
ционно и по правило принадлежи на педагозите и контролиращите ги органи. Реформаторските наме-
рения на законодателя имат своето основание в несъмнената необходимост да бъде осигурена прозрач-
ност на образователната услуга чрез законово гарантирана възможност на субектите на образователния 
процес – ученици и родители да участват в управлението на образователната институция чрез оценява-
нето на нейното качество. 

Нормативното включване на родители и ученици в оценяването на качеството на образованието не 
е точно процес на тяхното овластяване, но създава отношение на зависимост на образователната инсти-
туция като цяло и на педагозите в частност от мнението на родителите и учениците. Въвеждането на та-
зи нова практика за българското образование несъмнено има за цел да повиши ефективността на проце-
сите образование, възпитание и социализация в институциите. Въпросът за готовността на двете страни – 
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оценявани и оценяващи да приемат тази иновация е от значение, когато става въпрос за качествено про-
менена социална ситуация, в която традиционните социални „роли“ са разменени. Едно изследване в та-
зи насока би трябвало да даде отговор по следните аспекти на проблема:

  Нагласи на родители, учители и ученици към промяната „родители и ученици оценяват“.
  Готовност на учителите да конструират инструменти за оценяване – анкети, да провеждат анкетно 
проучване и достоверно да интерпретират резултатите.

Сътрудничеството между образователните институции и субектите учители и ученици е пред-
видено от МОН като значим фактор за обективизиране на резултатите от самооценяването на инсти-
туциите. В реализирания през 2013-14 г. проект на МОН по ОП „Развитие на човешките ресурси“ № 
BG051P0001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти – „Обучение на педагогически 
специалисти за придобиване знания, умения и компетентности за оценяване на учениците“ бе разра-
ботен специален Модул 6 „Включване на всички заинтересовани страни (учители, ученици, родители) в 
процеса на оценяване“ [1]. По този проект бяха обучени 9700 учители 3. Като обучител по проекта авторът 
на статията имаше директни наблюдения върху съгласието на учителите относно несъмнената необходи-
мост от тази иновация от една страна, а от друга – върху техните опасения относно готовността на учите-
лите, родителите и учениците да осъществят на практика компетентно взаимодействие в процеса на съ-
ставяне и прилагане на изследователска методика.

Проучването на нагласите като възможност при обучението във ВУ. След влизането на ЗПУО и приле-
жащата му Наредба в сила от 8.12. 2016 г. за преподавателите и студентите от педагогическите специал-
ности е интересно и ползотворно да коментират промените в ролевото статукво, изказвайки хипотези и 
търсейки тяхното потвърждаване или отхвърляне чрез данни от емпирично изследване. През месец ап-
рил 2017 г. студенти-третокурсници от специалност „Социална педагогика“ проучиха мнението на 36 ро-
дители и 35 учители от градовете Бургас, Несебър, Китен, Царево, Средец, Котел и Стралджа в аспект „ро-
дителско оценяване“. Данните от изследването бяха обобщени и представени в два доклада на студент-
ска научна сесия на Университет „Проф. Д-р Ас. Златаров“ 4, 5. Преди проучването студентите свободно 
формулираха своите очаквания/работни хипотези в интересуващите ни направления, по които бе струк-
туриран изследователският метод анкета, а именно:

  Учителите биха приели резервирано идеята за оценяване от родители
  Родителите активно биха се включили в оценяването
  Желана приоритетна област на оценяване от родителите ще бъде процесът на обучение.
Резултатите от изследването потвърдиха само първата хипотеза. Втора и трета хипотези бяха отхвър-

лени в процеса на проучване. За студентите това бе ценен и полезен опит как субективната житейска на-
гласа на педагога може да влияе върху очакванията в професионалната област, съответно за необходи-
мостта от обективизиране на очакванията преди вземане на решение. 

Коментар към първа хипотеза: Значим въпрос за двете групи анкетирани бе дали всеки родител тряб-
ва да има право на участие в оценяването или родителите-участници трябва да бъдат подбирани. Повече 
от половината учители са категорични, че не всеки родител трябва да бъде допускан да оценява. Пред-
ложенията на учителите бяха в оценяването да участват родители: „ най-малко със средно образование”, 
„грамотни”, „чиито деца не създават проблеми“ и дори „родители само от български етнос”. Нито един 
учител не се беше изказал в полза на случайния подбор, например на ротационен принцип, макар че това 
е една добра възможност различни родители да участват в оценяването през всяка втора година. На въ-
проса дали би имало полза от оценяването на родителите само 31% от учителите дават положителен от-
говор. Повече от две трети от анкетираните учители смятат, че родителите „нямат представа от труда на 
учителя”, „не са компетентни“ и отново „от ромски етнос са”. 

Коментар към втора хипотеза: Самите родители не са особено ентусиазирани от предстоящото учас-
тие в оценяването. Макар че 66% от тях смятат, че принципно всеки би трябвало да може да участва, те 
поставят по-висок праг на изисквания отколкото учителите: „родителите да са с висше образование”, „да 
познават закона”, „да разбират учебния процес и програмите“ и дори „да бъдат подбира ни от учители-
те“ и „да са православни от български етнос”. На въпроса дали тяхното оценяване би било от полза за ка-
чеството почти половината родители (47%) отговарят отрицателно. Обосновката е: „не вярвам в институ-
циите”, „само се говори, нищо не се прави”, „в България няма гласност“ и дори „учителите са непукисти, 
не се интересуват от нашето мнение”. 

Коментар към трета хипотеза: Допускането на студентите, че родителите ще искат да оценяват при-
оритетно обучението, т. е. тясноспециализирания труд на учителя, беше потвърдено от учителите – 76%. 
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Самите родители обаче опровергаха хипотезата: само 28% от тях направиха първи избор „процеса на обу-
чение”. Родителите предпочитат да оценяват първо сигурността на образователната среда и материална-
та база, след това отношението на учителя към децата, умението му да решава проблеми и едва на тре-
то място – конкретните му преподавателски умения. 

Извън хипотезите към учителите бе зададен въпрос: „Кой да състави и проведе анкетата – самите учи-
тели или външен изпълнител/МОН, фирма”. Половината от учителите предпочитат анкетата да бъде със-
тавена и проведена от външен изпълнител, макар че в Наредба 16, чл. 17 ал. 1 това е задача на работна-
та група, съставена от педагози в институцията. Като се има предвид, че след приключването на учебната 
2016/17 г. МОН медийно изрази готовност да внесе корекции в действащите Наредби/ДОС-ове, считаме, 
че мнението на учителите, изразено в този период, е в подкрепа на граждански обективизираната идея 
на МОН за необходима корекция в Стандарта по оценяване на качеството в тази му част. 

Изводи и предложения за практиката: Пилотното студентско изследване със скромна извадка дава 
възможност мисленето на специалистите от висшите училища, МОН и учителите да бъде насочено към 
осъзнаване на необходимостта от сътрудничество между МОН, научната общност и образователните ин-
ституции, респ. проучвателска и приложна дейност в няколко насоки:

  помощ за учителите при създаване на надежден инструментариум, неговото прилагане и интер-
претация на данните, вкл. в зависимост от характеристиките на регионите

  помощ за родителите – подобряване на тяхното самочувствие като участници в образователния 
процес и коригиране на неглижиращите им нагласи по отношение на етническа и религиозна при-
надлежност

  споделяне и обсъждане на натрупан опит – добри и недобри практики, които са естествени при 
бързото въвеждане на иновацията

  включване на студенти-четвъртокурсници под ръководство на преподаватели от ВУ в проучвател-
ската дейност в образователната институция., например. по проект на МОН „Студентски практики“ 
или друга проектна дейност на ВУ. 
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