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Дисертационният труд е обсъден на заседание на 

катедра „Социална работа“ към ПФ на ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ на 06.10.2020 г. и е насочен за 

защита пред специализирано научно жури по научна 

специалност 1.1. „Управление на образованието“ на 

18.12.2020 г. от 11.00 ч. 

 

Дисертационният труд е с обем 251 страници, от 

които 206 страници са текст и 45 страници приложения. 

Структурата му включва увод, три глави и заключение. 

Библиографията включва 136 заглавия, от които 20 

нормативни документа,  65 източници на кирилица,  41 на 

латиница и 10 уеб-базирани източника.  

В дисертационния труд са включени общо 14 таблици 

и  29 фигури. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТУД 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 В днешно време фокусът на очакванията за по-добро, по-качествено и по-

съвременно образование все повече се измества към детската градина и 

предучилищните педагози. Полагането на здравите основи на компетенциите на 

21 век е цел и задача и на всички образователни политики, които реализира 

българското образователно министерство през последните години. Динамичните 

промени в обществените отношения и  бурното навлизане на информационните 

и комуникационните технологии в човешкия живот поставят нови 

предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните 

форми на общуване. 

   Спецификата на работа в предучилищното детско заведение изисква 

високи професионални компетенции, творческо мислене, вдъхновяващо 

стратегическо лидерство, осигуряващо визията и посоката към ефективността и 

успеха, а постоянен успех може да постигне само този, който съумее да се 

приспособи към променящите се условия.  

Днес предучилищните педагози са изправени пред сложни и разнообразни 

предизвикателства, преодоляването на които изисква от тях нови знания, 

професионални умения и лични качества, адекватни на потребностите на децата 

и очакванията на обществото. Най-яркото доказателство за това е създадената 

ситуация в света с пандемията от COVID19, и тоталната промяна на 

организацията на образователната ни система след средата на м. март 2020 г. Като 

професионалисти, отдадени на  мисията си да обучават децата, предучилищните 

педагози бяха изправени и пред предизвикателството на дистанционното 

електронно обучение. 

Едно  от задължителните  условия за успешно учене е мотивацията. 

Комплексът от добре академично подготвени учители, с  полезни и приложими 

умения, с желание и нагласа за адекватното им прилагане в образователно – 

възпитателната дейност  са значимо условие за развиващо и качествено 

образование в предучилищните институции.  Обществения прогрес днес е пряко 

свързан с образователните резултати на обучаемите и прилагането на програми и 

програмни системи, адекватни на обществените очаквания и потребности е 

предизвикателство пред педагогическите екипи на детските градини. Редица  

световни прогнозисти твърдят, че след 20 години 90% от професиите ще бъдат 
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абсолютно, нови, неизвестни сега. Въпросите  – на какво учим децата, можем ли 

да говорим на един език с „дигиталните  граждани”, какви знания и умения ще са 

необходими и полезни на днешните деца, така че да придобият подходящи 

компетенции, за да се влеят в пазара на труда и да се задържат там, но също така 

и как да ги възпитаме, че да са ангажирани, независими и успешни граждани на 

Европа и света – трябва да са фундаментални при разработването на стратегиите 

за развитие на детските градини. Учителят, като  субект в образователното 

взаимодействие трябва да реализира както националните политики за качество 

на образованието, така и стратегическите цели на детската градина, в която 

работи, а ролята на образователния мениджмънт е да осигури достатъчни 

нормативни и материални условия за постигането на тези цели, включително чрез 

целесъобразна програма за допълнителна квалификация на учителите и 

обективна оценка на резултатите от труда им. 

 Реализирането на положителната промяна е сложен процес, за който няма 

универсална рецепта, затова в условията на конкурентност, приоритетно за 

предучилищното образование е повишаването на качеството на предлаганата 

педагогическа услуга.  От 01 Август 2016 г. е в сила Закон за предучилищното и 

училищното образование. Законът за първи път определя и  19 Държавни 

образователни стандарта (ДОС), които са съвкупност от задължителни 

изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното 

образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане. (чл. 22 ал. 1 

от ЗПУО). Без аналог в досегашната нормативна уредба са  ДОС за Гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование; ДОС за институциите; 

ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие; 

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

педагогически специалисти; ДОС за управление на качеството в институциите; 

ДОС за Инспектирането на детските градини и училищата; ДОС за 

финансирането на институциите; ДОС за нормирането и заплащането на труда; 

ДОС за организацията на дейността в училищното образование. Всички тези нови 

регламенти превръщат темата за оценката на учителските компетенции в 

изключително навременна и необходима за развитието на педагогическата 

теория и практика. В същото време обективната и развиваща оценка на труда на 

учителите и възможностите за развитие на кариерата, като елемент на 

мениджмънта на образователните институции може да се използва като 

позитивен инструмент за повишаване на качеството на образованието. 

В днешно време, учителите от детските градини са не само отговорни за 

обучението на децата, но те  допълват възпитателната роля на семейството. В тази 
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нова образователна парадигма, семейство и учители могат да обменят в реално 

време информация за поведението на детето, за неговите интереси и потребности, 

да споделят за напредъка му или да препоръчват допълнителни дейности. Новата 

ситуация във връзка с променените форми на обучение заради националната 

карантина и затварянето на детските градини след началото на месец март 2020 

г. даде реална възможност за преценка на готовността на детските учители да 

използват дистанционните и онлайн методи на обучение. Много от детските 

градини в страната изцяло прекратиха образователната дейност, но има и такива, 

които използваха създадената ситуация като възможност да промотират и 

изпробват редица дигитални инструменти за обучение чрез създадените Google 

Classroom, Mozabook, HiTeach, TeachBoard, „Envision“; „Minecraft“,  за 

интерактивно, технологично, развиващо и  забавно учене.  

Все по-често образователните политики за ранното детство имат една 

обща идея – да се предостави на децата възможност да се учат и да трупат 

социален опит чрез различни интерактивни дейности, на базата на естествения 

детски интерес и желание за експериментиране.  

Много от тези  цели могат да бъдат реализирани, ако учителите от 

детските градини използват дигитални ресурси в  подкрепа на образователните 

процеси в ранна детска възраст за по-добра подготовка на децата за училищно 

образование. Много често неформално се казва, че децата се раждат с мобилен 

телефон в ръка – това всъщност е естествената проекция от развитието на 

технологиите и тяхното отражение в живота на хората. В този смисъл 

преподаването се превръща в една от най-предизвикателните професиите в 

нашето общество. Развитието на ИКТ и техния потенциал, като средство за учене 

и преподаване за създаване на така наречените „умения от 21-ви век“ изисква 

промяна в педагогическата работа на учителите от детските  градини.  

Ако педагогическия персонал не притежава достатъчно опит и умения 

за работа с ИКТ - една от ключовите компетенции на днешния ден, особено по 

отношение на използването им за преподаване и учене, то тогава тази сериозна 

финансова и научна инвестиция няма за може да реализира набелязаните цели. 

Точно поради това е изключително важно да се разработи модел за оценка и 

самооценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от 

детските градини, в който ясно да са дефинирани знанията, уменията и 

нагласите на учителите за усъвършенстване и предлагане на по-модерно, по-

интересно и по-полезно обучение за децата. 

В този смисъл настоящата дисертация има изключителна актуалност 

по отношение на  обективизирането на процесите по оценка и самооценка  
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на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските 

градини.  

Реализирането на политиката на Министерството на образованието за 

модернизиране и осигуряване на висококачествен образователен процес поставя 

и въпросът за готовността на учителите от детските градини да отговорят на 

обществените очаквания и потребности в тази посока. Това ни мотивира да 

проучим нагласите на предучилищните педагози да използват  новите дигитални 

ресурси, да прилагат създадените електронни обучителни модули или сами да 

създават презентации на преподаваното учебно съдържание. 

Обхватът на настоящето изследване се дефинира с анализа на 

резултатите от емпирично изследване на нагласите и отговорите в две 

стандартизирани анкети  на учители и директори  от детски градини от България, 

както и  анализ на европейски практики за оценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите в няколко европейски държави.   

Обект на изследването са компетенциите на учителите.  

Предмет на изследването е оценката на  педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите от детските градини.  

Целта на настоящият дисертационен труд е да установи  затрудненията 

при оценката и самооценката на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учители от детски градини  и да предложи  функционален модел  за оценка, който 

може да се използва като инструмент за контролна дейност от директора.  

До момента в България няма разработен и приет стандарт за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските градини, 

като в резултат на непрекъснато повишаващите се обществени очаквания за 

повишаване на качеството на образователно – възпитателния процес това се 

превръща в обективна потребност. 

За постигане на набелязаната цел, в дисертацията се решават следните 

изследователски задачи:  

1. Да се проучат и анализират научните разработки по темата и  

съществуващата нормативна база, регламентираща оценката, самооценката и 

атестирането на предучилищните педагози; 

2. Да се направи  сравнителен анализ на процеса на оценяване на  

учители от други европейски страни; 
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3.  Да се анализира  мнението на директори на детски градини относно  

процедурите и методите на оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите; 

4. Да се анализира готовността на педагогическите екипи за успешно 

представяне на учителите в процеса по атестиране на труда им; 

5. Да се проучат нагласите на учители и директори  за повишаване 

обективността при оценката на труда на учителите от детските градини чрез 

прилагане на Карти за самооценка  и Рамка за оценка на педагогическите и 

дигиталните им компетенции. 

На база дългогодишен практически опит, проучване на български и 

чуждестранни научни разработки по темата за оценката на труда на учителите, 

наблюдения и проучвания на управленски модели се оформиха следните  

Изследователските хипотези: 

1. Предполага се, че ако се приложат ясни и обективно измерими 

критерии за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите, 

то ще се оптимизира процеса на контролната дейност и ще  се даде ясна представа 

за положителните страни в работата на учителите, както и сферите,  които е 

необходимо да бъдат подобрени чрез самообучение или друга специализирана 

квалификация, като в резултат се постигне повишаване на качеството на 

образователния процес;  

2. Предполага се, че по-голямата част от учителите оценяват високо 

своите педагогически компетенции, а по отношение на дигиталните такива се 

нуждаят от повишаване и прецизиране на показателите за оценка;  

3. Предполага се, че ако се използват на Персонални карти за 

самооценка на напредъка на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учителите в детските градини, то  ще се повиши мотивацията на учителите за 

самоусъвършенстване, а от там ще се повиши и качеството на образователно –

възпитателната дейност в детските градини; 

4. Предполага се , че ако се разработи  модел за обективна, ясна и 

справедлива оценка на труда на учителите, който да използва единна Рамка за 

оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите,  то той 

може да се използва като инструмент за повишаване на качеството на 

образователно – възпитателната дейност в детската градина; 

 5.  Предполага се, че екипите на детските градини са определили 

допълнителните показатели по които ще се осъществява атестирането на 

учителите, като силен мотивиращ ефект за бъдещото развитие и постигане на 

стратегическите цели на институцията. 
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Методи на изследването:  В Първа глава на дисертационното 

изследване са използвани теоретични методи на изследване – анализ, синтез, 

индукция, дедукция, обобщаване, а във Втора глава предимно емпирични методи 

– описание, измерване, проучване, анализ на случай. Формулираните изводи и 

заключения отчитат въздействието на получените резултати върху предмета на 

изследването. 

В хода на работата е проведена първоначална анкети със  133 /сто 

тридесет и трима/ учители и директори от детски градини в различни по големина 

и вид учебни заведения в цялата страна за самооценка на педагогическите и 

дигиталните им знания, умения и нагласи и последваща анкета  - със 145 учители 

за анализиране на процедурите за оценка на труда им. Анализирани са отговорите 

и на 26 директори на детски градини относно нагласата им за прилагане на Рамка 

за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите като 

инструмент за контролна дейност в детските градини. 

 Дисертационният труд, явяващ се краен продукт на настоящото научно 

изследване, представлява преди всичко систематизирана, подробна и 

широкоспектърна картина на процеса на оценка и самооценка на педагогическите 

и дигиталните компетенции на учителите от детските градини,  засягаща всички 

нейни аспекти.  В тази връзка се преодолява липсата на задълбочен анализ по 

темата, отчитайки и сравнителната новост на това явление в нашата страна. В 

дисертацията  се идентифицират ключовите компетентности в областта на 

цифровите технологии, необходими на  учителите от детските градини  за 

разработването и  целесъобразното  прилагане на дигитални ресурси в 

образователния процес в детската градина. 

Резултатите от настоящия труд, направените изводи и заключения могат 

да станат отправна точка в дебатите за решаването на проблема с оценката и 

самооценката на дигиталните компетенции на учителите от детските градини в 

България и така  да залегнат в изготвянето на национални и регионални стратегии 

и планове за професионалната квалификация на учителите. 

В дисертацията се предлага функционален модел на оценка и 

самооценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от 

детските градини в България. 
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1. СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

ПЪРВА ГЛАВА – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ  ОСНОВИ НА 

ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТРУДА НА ПЕДАГОГА 

             В Първа глава от дисертационният труд се прави обзор на научните 

разработки по темата за  оценяването на труда на учителите. В края на 80-те 

години на 20 век в България е създадена специализирана лаборатория „Проблеми 

на педагогическите кадри” за изучаване на учителите и структурата на 

професията им.. Както се вижда още в края на миналия век оценката на труда на 

учителите е във  фокуса на научната теория и практика. Още тогава се говори за 

„Педевтология” – самостоятелна научна област, която изучава професионалния 

труд на учителя, функционирането на професията и професионално – 

личностностната характеристика на учителя. (Тодорина, Марулевска, 2010) От 

тогава до сега въпросите за оценката на труда на учителите, корелацията между 

оценката, самооценката и обществените очаквания са обект на редица научни 

изследвания, които  потвърждават и тезата, че в наши дни точната емпирична 

оценка на компетенциите се смята за основа за подобряване на качеството на 

образованието и за развитие на образователните системи. На тази база са 

разработени и редица стратегически и нормативни  документи от Министерство 

на образованието. Една от функциите на съвременният училищен мениджмънт е 

управлението на кариерата и оценката на персонала. Оценката на 

педагогическите специалисти  в най-синтезиран вид е свързана с дейностите по 

набиране и анализиране на информация за трудовото му представяне, в 

съответствие с целите и стратегията за развитие на  детската градина.  

Обвързването на оценката от резултатите от труда на учителите с 

трудовото им възнаграждение е изключително сложен и разнопосочно приеман 

проблем. От една страна оценката трябва да е обективна, справедлива, да е 

стимулираща, да е компетентна. От друга страна трябва да отразява всички 

нормативни изисквания, разписани в държавните образователни стандарти, 

приети със Закона за предучилищното и училищното образование. Към 

настоящия момент оценката на труда на учителите е регламентирана от ДОС за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; ДОС за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование; ДОС за нормирането и 

заплащането на труда; ДОС за инспектирането на образователните институции.  

Изменението на системата за заплащане на труда на учителите е едно от 

най-сложните предизвикателства пред системата на средното образование. 
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Заради своята социална значимост, учителят фокусира върху себе си както 

очакванията, надеждите на обществото за промяна, така и негативизма и 

неразбирането на ролята на педагозите и образованието за обществен 

просперитет. Изработването на система за заплащане на труда на учителите, 

основана на диференциация в зависимост от знанията, уменията, нагласите и 

обвързването с резултатите от труда им, се очертава като процес на целенасочена 

промяна, за която ще са задължителни нови системни условия, свързани с 

управлението, квалификацията, финансирането и оценяването. 

 

  В дисертацията е направено  дефиниране на понятията оценка, 

самооценка, атестиране.   

Оценката като термин обикновено се използва за обозначаване на 

всички дейности, които оценяващ използва, за да констатира, да определи 

доколко степента на показаните знания, умения или нагласи на оценявания 

съответстват на определени стандарти или очаквания от резултатите на 

дейността, както и да се определи напредъка на оценявания. 

          Оценката на учителите от детските градини може да бъде разгледана, 

като се използват следните категоризации, в контекста на действащото 

българско законодателство. 

1. Първоначална - включва анализ на професионалната пригодност на 

учителите в съответствие с изискванията за заемане на длъжността – 

наличие на академична подготвеност, степен на образование по 

съответното образователно направление, допълнителни квалификации, 

специализации и професионален /учителски опит.  Този вид оценка 

обичайно се извършва преди назначаването на учител и в зависимост от 

процедурите, които са избрали да реализират отделните образователни 

институции може да включва въпросници, тестове или интервю с 

кандидатите. 

2.  Формираща или текуща оценка на дейността на учителите – 

осъществява се от директор и/или заместник директор, има 

констатиращ характер и дава информация за нивото на изпълнение на 

професионалните задължения от оценявания учител. По същество това 

е най-често използваният вид оценка и е компонент от процеса на 

педагогически контрол в институцията. В зависимост от 

стратегическите цели на образователната единица може да обхваща 

различни аспекти от дейността на учителите – планиране и 

организиране на собствената работа; използване на ефективен 

инструментариум за диагностична дейност; умения за работа с деца със 
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специални потребности или с деца с риск от отпадане от 

образователната система; задълбочено познаване на методите и 

средствата за осъществяването на ефективно педагогическо 

взаимодействие; ефективно използване на интерактивни и иновативни 

методи на обучение; целенасочено и ефективно използване на 

дигитални ресурси и инструменти. Най-общо този вид оценка има за цел 

да установи нивото на педагогическите компетентности на учителя по 

отношение на планиране, управление на групов процес или 

индивидуална работа, диагностична дейност, координиране и 

организиране на дейности. В следствие на този вид оценка може да се 

прецени необходимостта от допълнителна квалификация. 

3. Обобщаваща  - осъществява се веднъж годишно и е регламентирана в 

Раздел V на Наредбата № 4 за нормиране и заплащане на труда на МОН. 

Включва показатели, които имат задължителен характер – планиране, 

организация и провеждане на образователно – възпитателен процес; 

използване на интерактивни методи иновации и ИКТ; работа в екип за 

създаване на подходяща образователно – възпитателна среда; работа с 

деца, в това число застрашени от отпадане, в риск, в мултикултурна 

среда, със специални образователни потребности и/или с хронични 

заболявания; работа с деца за участие и заемане на призови места в 

общински, областни, регионални, национални и международни 

състезания, конкурси и олимпиади; работа с родителите; работа с деца 

в занимания по интереси; работа в методически обединения и 

подпомагане на новоназначени учители; разработване и реализиране на 

проекти, както и възможност за избор на показатели от всяка отделна 

институция, в зависимост от конкретните стратегически цели, които са 

си поставили за съответната учебна година. В таблицата с показатели за 

оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти, 

тези определени от институцията са 30% от всички показатели и 

показват значителната тежест, която се дава на визията на 

педагогическия колектив за оценка на собствения труд. Тази оценка има 

отражение към допълнителното трудово възнаграждение чрез 

относителна съпоставимост на трудовото изпълнение вътре в 

образователната институция. 

4. Диагностична оценка – свързана е с процеса на атестиране на 

педагогическите специалисти и се регламентира в Раздел IX на 

Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти на МОН. Определя 
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се като „процес на оценяване на съответствието на дейността на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти с 

професионалния им профил, с изискванията за заемане на длъжността и 

със стратегията за развитие на детската градина…” Процесът на 

атестиране трябва да се основава на принципите за законност, 

обективност, справедливост и прозрачност. Постиженията на децата са 

основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на 

педагогическите специалисти. Чрез процеса на атестиране се 

реализират следните цели: - установяване на постигнатите резултати от 

дейността на всеки отделен учител; повишаване на качеството на 

образование за децата; мотивиране на педагогическите специалисти да 

се усъвършенстват професионално и да се включват в дейности за 

повишаване на квалификацията и професионалните им 

компетентности; установяване на областите, които се нуждаят от 

допълнително подпомагане или методическа подкрепа. Чрез 

получените оценки по време на атестирането се постига кариерно 

развитие, поощряване на получилите най-високи оценки с материални  

стимули, отличия и награди, както и насочване на учителите към 

области и дейности, които е необходимо да доусъвършенстват, за да се 

допълни или повиши професионалната им компетентност. Когато е 

приложимо е възможно осигуряване на методическа или 

организационна подкрепа включително чрез осигуряване на 

наставници.  

 

Според методиката  за провеждане на оценяването можем да разделим 

оценката на обективна и субективна - Обективна е когато  се провежда под 

формата на тест за педагогическа, психологическа и методическа подготвеност 

на учителите. Обикновено верният отговор е един и на база на получените 

резултати се получава оценка на академичната подготвеност  на учителите. 

Субективна е оценката когато оценяващият определя степента на изпълнение на 

определени критерии в педагогическата дейност на учителите. Пример за 

субективна оценка е протоколът, който изготвя директора след проведена 

проверка на педагогическата дейност на учителите. 

По отношение на извършващите оценка можем да определим вътрешна – 

която се осъществява от служителите на институцията  (директор, заместник 

директор, комисия за оценка на труда на учителите за реализиране на целите на 

диференцираното заплащане) и външна – когато се осъществява от 
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представители на различни структури в Министерството на образованието – РУО 

и НИО. 

 Каквато и характеристика да дадем на оценката на труда на учителите не 

бива да се  забравя, че тя преди всичко трябва да отразява отношението към 

образователно – възпитателната дейност, която осъществява учителят. Даването 

на оценка може да бъде мощно средство за въздействие. Ако оценяването не носи 

достатъчна увереност в компетентността на оценяващия и не гарантира 

безпристрастност, обективност и прозрачност може да доведе до негативен ефект 

не само върху оценявания, но и върху институцията като цяло,  върху самата 

образователна система. 

В случая трябва да отбележим, че проверката на труда на учителите е 

труден, важен и отговорен момент в дейността на директорите. Те трябва да 

открият силните страни, слабостите и възможните аспекти за подобряване в 

работата на всеки учител. Това изисква безспорна педагогическа, методическа и 

психологическа подготвеност на оценяващите. Необходимо е да притежават 

висок морал и безпристрастност, професионална етика и обективност. 

В този смисъл е наложително да се разработят достатъчно ясни, 

ефективни и обективно измерими критерии и показатели за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските 

градини. Работейки повече от 25 години като директор на детска градина и 

участвайки в множество международни проекти и проучвания на различни 

инструменти, методи и методики за оценка на резултатите от труда на учителите 

установих, че към настоящият момент в България няма разработена 

методика или стандарт, които по достатъчно надежден начин да определят 

нивото на педагогическа и дигитална компетентност на учителите от 

детските градини.   

 Самооценка  - Най- общо казано самооценка на учителите е 

собствената оценката на техния труд по критерии и показатели, съотносими към 

заеманата длъжност, стратегическите цели на детската градина и плана за 

развитие на всеки отделен учител. Самооценката се възприема като 

ретроспективна дейност – анализ и преценка на дейността  преди нея, но 

същевременно има и много ясна перспектива по отношение на бъдещите  

възможности или необходимост от подобряване на определени сфери от 

професионалната дейност на учителя. 

Много важен инструмент в процеса на самооценка е учителското 

портфолио.  Учителското портфолио  е иновационен инструмент за разпознаване 

и диференцирано оценяване на качеството на дейността на отделния учител. 

Българската и  европейската идея за качество на образованието интегрира  осем 
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концепции, една от които е свързана с резултатите, друга с непрекъснато или 

продължаващо образование (учене през целия живот), друга към иновации и 

подобрения в учебния процес и пр. Ние имаме предвид качеството на учителската 

дейност преди всичко, като еквивалент на стойността на вложените усилия, на 

тяхната степен на полезност.  

В момента в България е приложим единен инструментариум за  оценка 

и самооценка на труда на учителите от всички нива и степени на образованието, 

като част от процеса по атестиране на педагогическите специалисти, но липсата 

на достатъчен опит и практика в тази дейност  до голяма степен създава 

затруднения в системата и буди тревога не само у учителите. Въпреки, че в 

Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти процедурата е описана много обстойно, все 

още има несигурност и очакване, че атестирането може да се отложи. В тази 

връзка е необходимо да се разработят ясни, обективно проверими, критерии и 

показатели, които да подпомогнат самооценката и атестирането по критериите, 

които избира всяка отделна образователна институция, в зависимост от 

Стратегията за своето развитие, както е посочено в чл. 42 на същата Наредба. 

Необходимостта от обективна проверимост на данните в карата за атестиране е 

изключително важна, за да може рангинга да е максимално близък и релевантен 

на описаното в скалата за определяне на достигнатата степен на критериите по 

областите на професионална компетентност. 

Атестиране - Системата за оценка на представянето и развитието на 

служителите е механизмът, който позволява на една организация да открие и 

развие вътрешния си потенциал. Това е инструментът, който максимално 

разгръща способностите на всеки отделен учител и който в крайна сметка прави 

възможно постигането на стратегическите целите и развитието на детската 

градина. Процедурата по атестация е не само възможност учителят да си даде 

равносметка за резултатите от предишен период, да разбере как се е представил 

през изминалите четири години, но и повод да обсъди с директора на детската 

градина възможностите за кариерно развитие или подобряване на компетенциите 

си  чрез участие в различни квалификационни дейности. В този смисъл системата 

за оценка се възприема като силен мотивиращ фактор с дългосрочен ефект.   

В дисертационният труд е направен сравнителен анализ на процеса 

на оценяване на учителите в други европейски страни -  

В голяма част от европейските страни от години действат различни инструменти  

и методи за оценка на учителите, но безспорно общото между всички тях е 

стремежа за предоставяне на по-качествен образователен продукт и от там – 

постигане на по-високо качество на образованието. 
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 Изграждането на култура на оценяване в образователната системата и 

прилагането на по-широка перспектива в  решенията за смисъла и ползите от 

процеса, изисква включването на учителите в училищните политики и практики 

по самооценяване и оценяване. И все пак разработването на политиките е само 

първата стъпка. Необходимо е внедряване и осъзнаване на ползите за учителите 

особено при обективното проследяване на техните успехи, както и при 

определяне на сферите от дейността им, които е необходимо да се подобрят. 

В тази част от дисертацията са дадени и дефиниции на понятието 

„компетенции“ - Според Светослав Вацов „компетенциите са важен 

стратегически ресурс в обществото на знанията. Те представляват единство на 

знания, умения и отношения за решаването на познавателен, научен или 

житейски проблем, както и единство на теоретична подготовка, система от 

нагласи, ценности и модели на поведение и дейност.“ (Вацов, 2015;  874 - 881) 

Това определение кореспондира и с виждането за интерпретацията на 

педагогическите факти, резултати, аргументи, процеси и закономерности, имащи 

отношение към оценката на специфичните знания, умения и нагласи за 

професионално представяне на учителите от детските градини. От друга страна в 

Европейската референтна рамка на Съвета на Европейската комисия, (European 

reference framework)  относно ключовите компетентности за учене през целия 

живот, е дадено определение на термина „компетентност“  -  съчетание от знания, 

умения и нагласи, при което: а) знанията са съставени от фактите, понятията, 

представите и теориите, които са вече утвърдени и подпомагат разбирането на 

определена област или предмет; б) уменията се определят като способността и 

възможността на човек да извършва процеси и да използва съществуващите 

знания, за да постигне резултати;   в) нагласите описват предразположението и 

начинът на мислене за действие или реагиране на идеи, лица или ситуации. 

Ключовите компетентности са компетентностите, нужни на всеки човек за 

личностна реализация и развитие, пригодност за заетост, социално приобщаване 

и активно гражданско участие. В контекста на осъзнатото разбиране на важността 

на уменията, знанията и нагласите на учителите от детските градини смятам, че 

е по-релевантно използването на термините   педагогически компетенции  и 

дигитални компетенции, когато говорим за измерване, самооценка  и оценка на 

труда на учителите от детските градини.   

Най-общо учителските компетенциите може да се представят като: 

устойчива интегративна личностна характеристика, обединяваща 

съвкупността от ключови за личността качества и способности, 

специфични знания, умения  и натрупан опит, нагласа и желание за успешно 

изпълнение на   функционалните задължения. 
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Целите на образованието се променят много бързо в зависимост от 

изискванията на обществото, като фокусът днес не е към количеството знания, а 

към качеството на уменията за прилагане на тези знания и гъвкавостта при 

намирането на необходимата, адекватна, критично анализирана информация. 

Тези изисквания пряко засягат образователната система. Учителите са отговорни 

за адекватното функциониране на  образователна система и те, от своя страна се 

нуждаят от силни и ефективни професионални компетенции. Компетенциите на 

учителите трябва да бъдат преразгледани и  предефинирани в зависимост от 

развитието на целия живот на човека и образованието. Промяната на фокуса от 

преподаване на знания към активно учене променя ролята на учителя, който от 

източник на информация се превръща в медиатор на информационния поток в 

условията на динамично променящата се образователна среда. В детските 

градини ролята на учителите също силно е повлияна от развитието на обществото 

и очакванията на родители, деца и другите заинтересовани страни в процеса на 

предучилищното образование и подготовка. От детският учител се изисква да 

притежава освен безупречни професионални качества – висока академична и 

методическа подготовка, която непрекъснато да подобрява и развива. 

Педагогическите компетенции включват комплекс от знания, умения и 

нагласи за планиране, организиране и управление на образователния процес 

на базата на професионално оценяване и насърчаване напредъка на децата. 

  Дигитални компетенции – Дигиталните компетенции са сред осемте 

ключови компетенции и се отнасят до критичност и увереност при употребата на 

пълния набор дигитални технологии за информация, комуникация и базово 

разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота. В Наредбата за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти  дигиталните компетенции са част то педагогическите компетенции, 

които е необходимо за притежават учителите.  Смятам, че промяната на 

образователната парадигма – от учене за знания към учене за умения ще промени 

отношението към важността на дигиталните умения на учителите и те ще бъдат 

обособени като отделен компонент от професионалния профил на 

педагогическите специалисти. 

 Дигиталната компетентност изисква добро разбиране и познаване на 

природата, ролята и възможностите на ИКТ в ежедневните контексти -  в личния 

и социалния живот, както и в работа. Това включва основни компютърни 

приложения като текстообработка, електронни таблици, бази данни, съхранение 

и управление на информация и разбиране на възможности и потенциални рискове 

на интернет и комуникацията по електронен път медии (електронна поща, 

мрежови инструменти) за работа, свободно време, обмен на информация и 
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съвместна работа в мрежа, обучение и изследвания. Учителите  също така трябва 

да разберат как чрез технологиите  може да бъде  подкрепено творчеството и 

иновациите и да са наясно с проблемите около валидността и надеждността на 

наличната информация и правните и етични принципи, за които се отнася 

интерактивното използване на дигиталните ресурси. Тъй като преподавателските 

професии се сблъскват с бързо променящите се изисквания, от педагозите се  

изискват все по-широк и по-сложен набор от компетенции, отколкото преди. По-

специално, повсеместното присъствие на цифровите устройства и задължението 

да се помогне на обучаемите да станат дигитално компетентни изисква учителите 

да развиват своята собствена дигитална компетентност. На международно и 

национално ниво са разработени редица рамки, инструменти за самооценка и 

програми за обучение, които описват аспектите на цифровите компетенции за 

преподавателите и им помагат да оценят своите компетенции, да идентифицират 

своите нужди от обучение и да предлагат целенасочено обучение. 

 Дигитално компетентният учител може надеждно и критично да 

използва технологията в информационното общество за работа, обучение и 

комуникация. Развитието на дигиталната компетентност е включено в учебния 

процес на студентите от педагогическите дисциплини, тъй като учителите ще 

бъдат пример за подражание на обучаемите в тяхната кариера. В изследванията 

често се сблъскваме с три вида инструменти за измерване на нивото на 

дигиталната компетентност: въпросници (предимно за самооценка) за 

получаване на информация за използването на технологии от учителя, анализ на 

решени дигитални задачи  и събиране и анализ на вторични данни.  

 Дигиталната компетентност е от ключово значение за образованието, 

работата и активното участие в обществото.  

    

ВТОРА ГЛАВА представя ТЕОРЕТИКО - ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Тази част от дисертацията съдържа дизайна на емпиричното изследване, анализ 

на получените резултати и изводи от проведеното проучване. Разгледани са 

някой затруднения в процеса на оценка и самооценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите  от детските градини в контекста на 

действащото българско законодателство и са очертани възможни подходи за 

преодоляване на трудностите при извършване на обективна оценка на труда на 

учителите. 
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Методика на изследването -  в разделът се представят теоретико-

експерименталните параметри на изследването, включващи процедура, ход на 

изследването, хипотеза, задачи, етапи, използвани методи и инструменти на 

проучването. 

На експериментална проверка се подлагат  и три под- хипотези:  

1. Предполага се, че наличието на ясни и обективно измерими критерии за оценка 

на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите ще оптимизира 

процеса на контролната дейност и ще даде ясна представа за положителните 

страни в работата на учителите, както и сферите,  които е необходимо да бъдат 

подобрени чрез самообучение или друга специализирана квалификация, като в 

крайна сметка се постигне повишаване на качеството на образователния процес; 

2. Предполага се, че по-голямата част от учителите оценяват високо своите 

педагогически компетенции, а по отношение на дигиталните такива се нуждаят 

от повишаване и прецизиране на показателите за оценка; 

3. Предполага се, че екипите на детските градини да определили допълнителните 

показатели по които ще се осъществява атестирането на учителите, като силен 

мотивиращ ефект за бъдещото развитие и постигане на стратегическите цели на 

институцията. 

 

Съобразно формулираната цел и хипотези в експерименталното изследване се 

реализират следните задачи:  

1. Да се проучат нагласите на учителите относно използването на ясни и 

обективно измерими показатели за оценка на трудът им; 

2. Да се проучат и систематизират отговорите на въпросник за самооценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детски градини в 

България с оглед нормативно заложените изисквания за изпълняващите 

длъжността „учител“ според Българското законодателство; 

3. Да се проучат и анализират нагласите на директори на детски градини относно 

използването на Рамка за оценка на нивото на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите, като инструмент за обективна контролна дейност; 

4. Да се установи доколко екипите на детските градини са подготвени за процеса 

на атестиране на учителите и каква е нагласата им към включване на родители в 

процеса; 

5. Да се разкрият сфери от дейността на детските градини, които може да бъдат 

подобрени чрез различни форми на квалификационна дейност. 

Направен е статистически количествен и съдържателен анализ на 

получените данни от анкета за самооценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите, както и на въпросник за нагласите на учителите във 
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връзка с оценяването на трудът им. Проведена е анкета и с директори на различни 

по големина и местоположение детски градини относно нагласата им да 

използват Рамка за оценка нивото на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите. На тази база се генерира имплицитно формулирана, 

не очевидна, предварително известна, потенциално полезна информация. 

За нуждите на настоящият дисертационен труд е  направено емпирично 

изследване, което да определи нагласите и възможностите на учителите от 

детските градини да използват и прилагат дигитални ресурси, както и да 

самооценят нивото на педагогическата  и дигиталната си компетентност. Въз 

връзка с установяване на необходимостта от разработване на обективна и 

безпристрастна оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учителите по време на педагогическия контрол, провеждан от директори и 

заместник директор на детска градина са проведени две стандартизирани анкети  

- в първата участниците са 133 учители, във втората 145 учители   и 26 директори 

на детски градини. Гнездовата извадка в проучването включва работещи в  детски 

градини в цялата страна. 

Анкетите включват въпроси относно процеса, критериите и 

показателите на педагогически контрол използвани до момента, самооценката на 

знанията, уменията и отношенията на учителите за реализиране на образователно 

– възпитателна работа с децата.  

Научното изследване е проведено на два етапа – от м. май до м. юни 

2018 г. – изследване на нагласите на учители от детски градини за самооценка на 

педагогическите и дигиталните им компетенции, чрез попълване на 

стандартизиран въпросник, съдържащ 16 айтема. 

Основно  – от м. януари до м. февруари  2020 г. за проучване на 

практиките по организирането на педагогически контрол и подготовка на 

екипите на детските градини за атестиране на учителите.   

Твърденията, отнасящите се до педагогическите компетенции са 

разработени на база описаните знания, умения и отношения необходими на 

заемащите длъжността „учител“, описани в Наредбата за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

Твърденията, отнасящи се до дигиталните компетенции на учителите 

са разработени на база  Европейската рамка за дигитална компетентност на 

преподавателите  - DigCompEdu. 

За нуждите на проучването  е използван   он-лайн въпросник,  изработен 

чрез drive.google.com., който е препратен по служебни електронни пощи на 

детски градини, достъпни в интернет пространството, с молба за разпространение 
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сред педагогическите екипи. Голяма част от директорите и учителите, включили 

се в проучването са участвали в различни информационни събития за споделяне 

на добър педагогически опит от работа по международни образователни проекти, 

организирани от ЦРЧР. 

 Използването на он-лайн въпросник, като инструментариум на 

проучването е съзнателно избран с оглед предмета на изследването и 

определението, че учителите, използващи  електронна поща  притежават начални 

умения (ниво 1) за използване на интернет според Общата рамка за дигитални 

компетенции на гражданите в ЕС, наред с това електронната анкета гарантира 

анонимността на участниците и предполага по-голяма откровеност при отговора 

на въпросите. 

При втората анкета отново е  използван https://docs.google.com/, като 

въпросникът е публикуван в няколко фейсбук групи, специализирани за учители 

от детските градини в България : „Аз съм детски учител“ 

https://www.facebook.com/groups/detskiu4itel/;;  „Детски учители“ 

https://www.facebook.com/search/top/?q;  

„Детски учители за екологично образование“     

https://www.facebook.com/groups/332657764324483/. 

В първият етап на проучването за самооценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции участват 133 педагози от детски градини, като 

разпределението им по възраст е показано на фиг. 1  

табл. 1 

Фиг. 1  

 

           В първата категория – учители на възраст от 24 до 33 години, в анкетното 

проучване са се включили 15 учители, което е11% от всички участници, 26 от 

попълнилите анкетата, или 20% са на възраст 34-44 години. Най-голям дял от 
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участвалите в проучването са учители на възраст 45-55 години, което 

представлява 52% от всички участници  и 17 % или 23 участника са на възраст 

над 56 години. Статистическите данни потвърждават тенденцията за застаряване 

на педагогическия персонал и необходимостта от набелязване на конкретни 

мерки за преодоляване на проблема. Предстои да се отчете дали политиката на 

Министерството на образованието по посока привличане и задържане на младите 

специалисти в системата, включително с повишаване на материалното 

стимулиране и възможностите за бързо кариерно израстване на младите учители 

ще доведе до промяна в ситуацията. Изследването потвърждава още една 

тенденция – 129 от анкетираните са жени и едва 4 мъже, което потвърждава, че 

все още професията се практикува предимно от жени. Като степен на образование 

101 от участниците в изследването са магистри и 32 са с бакалавърска степен.   

Минимализирана е  опасността от грешки в хода на изследването, като 

е избрано пряко измерване на получените данни.  Разработена е   стандартизирана 

анкета, като при отговорите на твърденията е дадена възможност за избор  в 

петстепенна скала– „категорично съгласен“; „съгласен“ ; „несъгласен“;  

„категорично несъгласен“; „не мога да преценя“, чрез която да се направи сбор и 

анализ на информацията.  

Статистическата обработка е направена чрез MS Excel 

За интерпретация и анализ на цялостните резултати е ползван и  личен опит за 

управление на процесите по оценка на труда на учителите. 

 

РАМКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

  За да се обоснове необходимостта от това изследване първо е дефиниран 

проблема чрез целта и хипотезите. Мотивирането на избора на проблем и 

неговото значение се налага чрез преглед на съществуващата научна литература. 

Както става ясно, тя не е достатъчна в конкретика, макар по темата за оценката 

на труда като цяло и оценката на труда на учителите в частност да има много 

разработки на български и чужди автори. Не се откри научна теория или 

практика, която ясно да обективизира критерии и показатели по които да се 

направи справедлива, развиваща и обективна оценка на педагогическите 

компетенции на учителите от детските градини, а в светлината на новите 

възможности за използване на цифрови ресурси няма рамка по която да се оценят 

и дигиталните компетенции на учителите. Изборът на методология, описана по-

горе, дава възможност да погледнем интересуващите ни процеси в разрез, от 

първо лице и в достатъчна значимост. За събиране на данни  е използван и  личен 

опит в реализирането на международни образователни проекти с партньори от 
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почти всички европейски страни и възможността да се проучат практики и 

функционални модели  по отношение на оценката на труда на учителите и 

използването на процеса по оценяване като елемент от управлението на 

директори на училища и детски градини от Италия, Испания, Франция, 

Великобритания, Гърция, Румъния, Финландия, Латвия, Полша, Словения, 

Словакия, Хърватска, Турция. Анализът на данните чрез обработката на 

емпиричното изследване и известните теоретични постановки дава възможност 

за достигане на очаквани и неочаквани изводи, препоръки и възможности. 

Извежда се модел на управление чрез ефективна оценка на труда на 

предучилищните педагози, който досега е бил възможен само по интуиция на 

част от директорите. За първи път се дават конкретни насоки и възможни пътища 

за постигане на целенасочен и ефективен мениджмънт на персонала чрез 

използването на педагогическата оценка и самооценката на учителите.  

За оценка на отговорите е ползвана Скала на Р. Лайкерт (скала на 

сумарните оценки,The Likert scale) Скала, при която континуумът „да – не“ е 

разделен на равни интервали, ординално подредени. Предлага се набор от 

утвърждения (например: да; по-скоро да; не мога да преценя; по-скоро не; не), 

всяко от които се оценява поотделно, а крайният резултат е сумата от различните 

балове.  

Анкетата за самооценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите включва 13 твърдения, от които осем са във връзка 

с педагогическите функции на учителите, а пет се отнасят към знанията, уменията 

и отношението на учителите от детските градини към използването на дигитални 

технологии за целите на образованието.  

Повече от 70% от респондентите самооценяват във висока степен своите 

педагогически компетенции отнасящи се до изучаването и прилагането на 

новостите в педагогическата теория и практика; познаването на когнитивното, 

емоционалното и физическото развитие на децата от различните възрастови 

групи; планирането, организирането и провеждането на образователен процес, 

базиран върху придобиването на ключови компетентности у децата; прилагането 

на ефективни образователни подходи съобразно индивидуалните потребности на 

децата; осъществяване на ефективно сътрудничество  и взаимодействие с 

участниците в образователния процес  и всички заинтересовани страни.  Очертава 

се тенденция за необходимост от повишаване на знанията и уменията в тези 

области на учители с малък педагогически опит – до 5 години, като 

компенсирането може да се реализира на ниво детска градина чрез допълнителна 

вътрешно -  институционална квалификация. 
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По-малко от 50% от участващите в проучването самооценяват  като 

недостатъчни компетенциите си по отношение реализирането на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата; анализирането на 

образователните резултати  на децата за формиране на ключови компетентности  

и работа по програми и проекти. За преодоляването на тези трудности в работата 

и повишаване на уменията на учителите в тези области може да се използват 

формите за споделяне на добър педагогически опит между екипи на детски 

градини и целенасочена квалификационна дейност, организирана от висши 

учебни заведения с експертиза в областта на приобщаващото образование, 

диагностиката на детското развитие и управлението на програми и проекти. 

Втората част от анкетата изисква участниците да направят самооценка 

на дигиталните си компетенции, като всички твърдения са разработени на база 

Европейската рамка за дигитални компетенции на учителите и се основава на 

осъзната нужда, споделена от държавите, членки на ЕС, че учителите се нуждаят 

от набор от специфични дигитални умения, за повишаване на качеството и 

включване на иновациите в образованието. Направено е уточнението, че 

отговорите не трябва да са по принцип, а за нуждите на областта, в която 

преподават. 

 Първото твърдение е свързано с т.нар. “информационна грамотност“ и 

цели да установи доколко учителите могат да формулират информационните си 

нужди – търсене и намиране на данни, информация, съдържание; анализ, 

сравнение и критична оценка на информационни източници; извличане на данни, 

информация и дигитално съдържание – „Притежавам достатъчно знания, за да 

намирам нужната ми информация“. Прави впечатление, че по-голямата част от 

анкетираните – 81%  са отговорили положително на този въпрос, което показва, 

че поради естественото навлизане на информационните технологии в нашият 

живот и достъпната интернет връзка,  има възможност  учителите да търсят, 

намират, анализират и използват информация от различно естество, необходима 

им в областта, в която преподават. Относително малка част – 4%  или 9 от 

анкетираните са отговорили отрицателно. Анализирайки профила на тези 

участници се вижда, че те попадат във възрастовата група 56+, на учители с 

повече от 25 години педагогически стаж. Този факт показва нежеланието или 

неумението на някой учители да използват дигиталните технологии за 

индивидуално професионално развитие и за развитие на институцията. От своя 

страна това потвърждава нашата теза, че е необходимо да се разработят 

персонални карти за самооценка и оценка на дигиталните компетенции на 

учителите, които да имат ролята и на индивидуален план за повишаване на 

цифровите умения на учителите.  
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Една от организационните области, които се цели да се дефинират чрез 

Европейската рамка за дигитална компетентност на учителите е „Преподаване и 

учене“ и е посветена на управлението и организирането на използването на 

дигитални технологии за преподаване и учене. Тази област обяснява дигиталната 

педагогическа компетентност на преподавателите, тоест цифровите 

компетенции, от които се нуждаят преподавателите за насърчаване на ефективни 

стратегии за преподаване и обучение, приобщаващи и иновативни. На 

твърдението „Мога да разработвам образователни материали с подходяща 

технология, във връзка със съдържанието на отделни образователни теми“ са 

получени следните отговори:  по-малко от половината учители са самооценили 

високо своите възможности да разработят и използват в работата си собствени 

дигитални ресурси – 45%, което е сравнително добър процент, на фона на 

цялостната ситуация в образователните институции. Професионалният профил 

на тези учители е предимно в раздела учители с педагогически опит от 6 до 20 

години. Това са учителите, на които и в следващите години ще се разчита да 

прилагат новите технологии в образователния процес в детските градини. 

Потенциална възможност за подобрение в тази област се очертава заради 

относително големият брой учители, които са отговорили отрицателно  - 36, 

както и на тези които са избрали за отговор „не мога да преценя“ – 37 учители. 

Това е по-голямата част от учителите, които в момента работят в детските 

градини и за чието индивидуално развитие в тази посока може да се разработят и 

приложат формите за допълнителна квалификация, които са достъпни както чрез 

международни структурирани обучителни курсове, така и чрез обучения в 

страната, така че да придобият умения да създават и редактират цифрово 

съдържание за нуждите на работата си. 

  Обобщавайки резултатите от анкетата се очертава тенденция, при която 

много подходяща форма за стимулиране и мотивиране на учителите да 

подобряват компетенциите си в областта на дигиталните средства и ресурси би 

била Персоналната карта за самооценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите, с което се доказва нашата хипотеза, че по-голямата 

част от учителите оценяват високо своите педагогически компетенции, а по 

отношение на дигиталните такива се нуждаят от повишаване и прецизиране 

на показателите за оценка; И  че използването на Персонални карти за 

самооценка на напредъка на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учителите в детските градини ще повиши мотивацията на учителите за 

самоусъвършенстване, а от там ще се повиши и качеството на образователно 

–възпитателната дейност в детските градини. 
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От анализа на  анкета за самооценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите се потвърдиха нашите очаквания, че учителите от 

детските градини самооценяват високо своите педагогически компетенции, което 

според нас се дължи на добрата академична подготовка на учителите, на 

ефикасните мерки за самообучение и на ефективните форми на квалификация, 

осъществявани в детските градини. Това изследване потвърди и друго наше 

очакване – че учителите от детските градини имат потенциал и ресурс да 

повишават непрекъснато своите дигитални компетенции, за да отговорят на 

изискването за модернизиране и подобряване на качеството на образованието в 

България. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ  АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ И ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  

Описани и анализирани са  и 145 анкети, които разкриват в дълбочина  

проблема за оценката на труда на учителите при допълващата анкета. От 

емпирична гледна точка е използвано наблюдение на процесите - в конкретна 

детска градина и глобално в страната, предвид прякото участие на автора в тях. 

За да се  потвърди или отхвърли друга  хипотеза на научната разработка 

– че наличието на обективна, ясна и справедлива оценка на труда на учителите 

може да се използва като инструмент за повишаване на качеството на 

образователно – възпитателната дейност в детската градина, както и да се докаже 

или отхвърли тезата, че  използването на единна Рамка за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите като инструмент за 

контролна дейност на директора ще повиши доверието към процеса, е проведено 

анкетно проучване чрез Гугъл  формуляр https://docs.google.com/, в което 

участват 145 участника. 

Разпределението на участниците според педагогическия стаж  е 

показано в следващата фигура  

https://docs.google.com/
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Фиг. 2 

В цифрово изражение разпределението е: 1 - 5 години педагогически 

стаж – 30 участника; 5 - 15 години – 32 участника; 15 – 25 години -  28 и повече 

от 25 години – 55 участника. 

Зададени са въпроси за местоположението на детската градина, броят на 

групите в детската градина, както и образованието на отговорилите. 

Анализирайки статистическите данни виждаме, че обхванатите от проучването 

са представители на всички професионални прослойки – има учители с много 

дълъг стаж в системата, а има и учители - 37,9 % които имат стаж до 5 години.  В 

проучването са се включили както учители от областни градове -  40,7 %, така и 

от малки населени места – 15,9 %, които работят в големи  44,1% и в малки  - 

15,9% детски градини. Изследването на образователната степен на участниците в 

проучването показва, че в българските детски градини работят предимно високо 

образовани магистри – 78,6 % и бакалаври – 14,5 %, което е добра атестация за 

академичната установка по отношение подготовката на учители за системата на 

предучилищното образование 

Това дава достатъчна представителност на данните от проучването и 

може да направим заключение, че резултатите, получени от отговорите на 

специализираните въпроси може да се приложат за повечето детски градини в 

България. 

Следващите въпроси и анализът на отговорите   дава представа за 

състоянието на процеса по оценка на учителите от детските градини и нагласите 

им към използването на педагогическата оценка като елемент от трудовото им 

възнаграждение и за планиране на ефективна  квалификационната дейност. 

Включени са и въпроси за предстоящото атестиране на учителите,  нагласите на 

участниците в проучването за включване на родители в  процеса по атестиране, 
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както и отношението към оценките, които правят  директорите в процеса на 

контролна дейност. 

Първият въпрос цели да разкрие до каква степен учителите знаят по 

какви критерии ще бъде оценяван трудът им през учебната година. Това биха 

могли да бъдат универсалии критерии, като например „ефективност на 

педагогическото взаимодействие“; „качество на подготовката на децата за 

училище“; „включване на децата в дейности за обща или допълнителна 

подкрепа“ и др. или други критерии, които да отразяват спецификата на робота в 

конкретната детска градина.  На въпросът „Знаете ли по какви критерии ще бъде 

оценяван трудът Ви през тази учебна година?“ участниците в проучването са 

дали следните отговори:  Учителите, които са отговорили, че знаят по какви 

критерии ще бъдат оценявани са 88, а отговорилите отрицателно са 57. Това, че 

почти 40% от запитаните са дали отрицателен отговор е смущаващо, поради 

обстоятелството, че нормативно е заложено в началото на всяка учебна година  

Педагогическият съвет да гласува и приема критериите по които още бъде 

оценяван трудът на учителите. В Раздел V на Наредбата № 4 за нормиране и 

заплащане на труда на МОН е посочено, че промени в тази посока могат да се 

правят до края на м. септември и се отнасят за новата учебна година. Включват 

се  показатели, които имат задължителен характер – планиране, организация и 

провеждане на образователно – възпитателен процес; използване на 

интерактивни методи иновации и ИКТ; работа в екип за създаване на подходяща 

образователно – възпитателна среда; работа с деца, в това число застрашени от 

отпадане, в риск, в мултикултурна среда, със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания; работа с деца за участие и заемане 

на призови места в общински, областни, регионални, национални и 

международни състезания, конкурси и олимпиади; работа с родителите; работа с 

деца в занимания по интереси; работа в методически обединения и подпомагане 

на новоназначени учители; разработване и реализиране на проекти, както и 

възможност за избор на показатели от всяка отделна институция, в зависимост от 

конкретните стратегически цели, които са си поставили за съответната учебна 

година. 

 В периода октомври – ноември 2020 предстои за първи път да се направи 

атестиране на учителите. Нормативно това е заложено в Раздел IX на Наредбата 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти на МОН. Определя се като „процес на оценяване на 

съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти с професионалния им профил, с изискванията за заемане на 

длъжността и със стратегията за развитие на детската градина…” Процесът на 
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атестиране трябва да се основава на принципите за законност, обективност, 

справедливост и прозрачност. За да  се установи дали учителите от детските 

градини са наясно достатъчно от рано кои ще бъдат специфичните критерии, 

които всяка образователна институция може да избере и да заложи в картата за 

атестиране на учителите  е зададен въпроса „Знаете ли кои са допълнителните 

критерии, избрани от Вашата детска градина, по които ще се направи 

атестирането Ви?“ Разпределението на отговорите, видно на фиг. 3 е силно 

притеснително. 

 

Фиг.3 

Едва 30 учители, включили се в проучването са дали положителен 

отговор. Това означава, че те знаят какви данни  и обстоятелства от работата им 

ще имат отношение към тяхната оценка, набрали са факти, в тази посока, които 

да включат в професионалното си портфолио и ще докажат пред атестационната 

комисия по най-ефективен начин резултатите от своят четиригодишен труд. 

Атестирането е ретроспекция на труда на учителите и това, че почти 80% от тях 

ще изпитат затруднения при презентирането на дейността си по време на тази 

процедура може да настрои негативно колегията към атестирането като цяло и да 

не доведе до очакваните положителни и развиващи ефекти от дейността. Пред 

вид факта, че чрез процеса на атестиране се реализират следните цели: - 

установяване на постигнатите резултати от дейността на всеки отделен учител; 

повишаване на качеството на образование за децата; мотивиране на 

педагогическите специалисти да се усъвършенстват професионално и да се 

включват в дейности за повишаване на квалификацията и професионалните им 

компетентности; установяване на областите, които се нуждаят от допълнително 

подпомагане или методическа подкрепа – то се явява изключително важна 

дейност за бъдещето. Чрез получените оценки по време на атестирането се 
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постига кариерно развитие, поощряване на получилите най-високи оценки с 

материални  стимули, отличия и награди, както и насочване на учителите към 

области и дейности, които е необходимо да доусъвършенстват, за да се допълни 

или повиши професионалната им компетентност. Когато е приложимо е 

възможно осигуряване на методическа или организационна подкрепа 

включително чрез осигуряване на наставници. В тази посока е необходимо 

спешно да се подпомогнат педагогическите екипи при избора на критерии, така 

че учителите да могат да представят най-доброто от своята работа и да получат 

заслужена оценка за труда си. Поради настъпилите извънредно положение и 

извънредна епидемична обстановка, след консултации с представители на 

професионалните общности и синдикатите от МОН беше направена промяна в 

Наредбата, касаеща провеждането на атестирането на педагогическите 

специалисти, като този процес беше обвързан с процеса по инспектиране на 

образователните институции. От една страна това дава още няколко години 

/предвид големият брой училища и детски градини в България и недостатъчния 

към момента капацитет на Националния инспекторат по образование, натоварен 

с инспектирането/ на учителите да прецизират и изработят професионалните си 

портфолиа, така че да представят резултатите от труда си по най-обективен и 

всеобхватен начин пред атестационните комисии. От друга страна забавянето на 

процеса по атестиране на учителите лишава системата от възможността както да 

отличи и стимулира учителите, получили най-високи резултати, така и да се 

предприемат адекватни мерки за мотивиране на учителите, получили най-слаби 

резултати. Предвид значителните финансови ресурси, инвестирани в системата 

на средното образование, включително непрекъснатото повишаване на трудовите 

възнаграждения на учителите и обратната тенденция за получаване на все по- 

слаби резултати от оценката на знанията на учениците изисква изключителна 

рефлексивност в системата и своевременно освобождаване на учители, които не 

постигат необходимите по държавен образователен стандарт резултати с децата. 

Атестирането на педагогическите специалисти може да предостави 

институционално решение за освобождаване на учители, които не желаят или 

нямат капацитет да променят и подобрят работата си, поради факта, че оценката 

на всеки отделен педагогически специалист се формира от сбора на оценките, 

дадени от атестационната комисия, като по този начин се гарантира  обективност 

и безпристрастност при оценяването, като така се преодолее порочната съдебна 

практика до момента да бъдат възстановявани на работа всички учители, 

освободени поради „несправяне с работата“, с аргумента, че получените 

констатации в тази посока чрез контролна дейност от страна на директора са 

субективни. 
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 Една от най-важните функции на директора е осъществяването на 

обективна, развиваща и целенасочена контролна дейност, като авторитета на 

директора и неговият професионализъм са безспорните фактори, които могат да 

подействат на желанието на учителите да се развиват. На въпросът „Смятате ли, 

че оценяването на труда Ви, чрез контролната дейност на директора е 

обективно и справедливо“ участниците са отговорили по следният начин: 

Двадесет и девет учители са отговорили „да, защото знам по какви критерии и 

показатели ще бъда оценяван“ – това са учителите, които разчитат на обективност 

при оценката на труда им и анализирайки другите характеристики на тези 

учители се вижда, че работят в областен гради или град, в детска градина с повече 

от 6  групи и голяма част от тях са отговорили утвърдително на  4 въпрос. Най-

голямата част от отговорилите – 75 учители са избрали за свой отговора „да, 

защото разчитам на обективна и компетентна оценка от Директора“, което 

показва от една страна доверие на учителите към мениджмънта на детската 

градина, от друга страна показва компетентност, обективност и опитност на 

директорите в предучилищното образование. Тук би могло да се приеме, и че 

обичайно учителите дават отговори, каквито смятат за подходящи, особено що се 

отнася до директорите и тяхната дейност. Малка част от запитаните – 21 учители 

са отговорили, че оценката не е от значение за тях, защото не се отразява на 

работата им. Това, че почти 15% са отговорили по този начин е много тревожен 

факт, защото показва обективното положение в момента – резултатите от 

контролната дейност  нямат съществено отношение нито към стимулирането на 

учителите, които показват високи резултати, нито могат да се отразят негативно 

на трудовите възнаграждения на учител, който не може или не желае да работи 

за реализиране на ДОС и целите на детската градина. Друга тревожна тенденция 

показват и отговорилите, че не са коментирали с директорите си резултатите от 

проверките или изобщо не са проверявани през последната учебна година – 

общият брой на тези отговорили е 20. Като цяло негативните отговори са 30% и 

това  дава възможност отново да се  насочи вниманието  към функциите, целите 

и резултатите от контролната дейност на директорите. В този смисъл смятам, че 

използването на единна Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите ще има полза както за директорите, осъществяващи 

контрола, така и за учителите, чиято работа подлежи на проверка и контрол.  

        В световен мащаб все по-често се говори за връзката между качеството на 

положеният труд и адекватността на оценките, които получават служителите. 

Оценката на труда се използва като инструмент за управление на процесите в 

институциите, а в детската градина има отношение към постигането на 

стратегическите цели, повишаването на качеството на образователно – 
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възпитателната работа, квалификационната дейност и осигуряването на 

продуктивна и развиваща работна среда. Когато оценката е направена 

компетентно, справедливо и развиващо носи удовлетвореност и на двете страни 

– на оценявания и на оценяващия. За да се проучи отношението на учителите към 

процеса на оценяване  е зададен въпрос: „Оценката, която получавате 

стимулира ли Ви да подобрявате работата си?“. „Категорично да“ са 

отговорили 46 от анкетираните, „по-скоро да“57, отговор „не“ са избрали 28, а 12 

учители не могат да преценят. Само един участник е избрал отговор „няма нужда 

да подобрявам работата си“. Получените резултати от отговора на този въпрос 

дават разумна увереност, че педагогическата колегия вече е достигнала високо 

ниво на осъзнатост за своята важност в процеса на образование, и че полага 

системни, непрекъснати усилия да подобрява своята дейност за постигане на по-

добро, по-модерно, по-успешно преподаване, като на база получените оценки се 

стреми да подобрява работата си.  

Следващият въпрос е провокиран от редица предложения за промяна в 

трудовото и браншовото законодателство, които се обединяват около мнението, 

че не годините прослужен стаж, а приносът към развитието на организацията 

трябва да са водещи при определянето на допълнителните плащания на 

учителите. От една страна на директорите в системата на образованието е дадена 

нормативна свобода при определянето на основните трудови възнаграждения на 

учителите, като са посочени минимални прагове на заплатите за определена 

длъжност, но от друга страна заради финансови ограничения или нерешителност 

от страна на директорите тази автономност не се реализира. Има случаи в 

практиката, когато учители с много дълъг стаж в системата не са достатъчно 

активни, не появяват инициативност, не желаят да се учат на нови  методи  на 

работа, но поради настоящата система за формиране на заплатите в 

образованието получават високи възнаграждения. От друга страна има и учители, 

които са носители на новаторския дух в екипите, непрекъснато усъвършенстват 

методите и подоходните си при работа с децата, самоусъвършенстват се в 

прилагането на иновативни и интерактивни подходи, стремят се към модерност 

и адекватност в образователно – възпитателната дейност. Ако тези учители  са 

започнали скоро професионалният си път, то заплатата, която получават е 

несъразмерно по-малка от тази на учителите с голям стаж. Това понякога може 

да доведе до демотивиране на младите учители и ако директорът не намери 

подходящи законосъобразни форми да стимулира тези учители, то те или 

напускат системата или скоро се отказват да прозяват инициативност. И в двата 

случай загубата е за образованието като цяло и най-вече за децата. 
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За да  се проучат нагласите на учителите към промяната на принципа за 

формиране на заплащането на трудът им  е зададен въпросът: „Смятате ли, че 

трудовото Ви възнаграждение трябва да е обвързано пряко с резултати от 

оценката на труда Ви?“  

 

Фиг. 4 

На фиг. 4 е разпределението на отговорите в проценти, а в абсолютни 

стойности отговорите на този въпрос са: 46 отговора „категорично да“; 57 

отговора „по-скоро да“; 23 – „не“; 21 – „по-скоро не“ и  12 – „не мога да преценя“. 

Анализът на професионалния профил на отговорилите на този въпрос не дава 

тенденция – дали само учители с по-малък стаж или учители с дългогодишен 

опит, от областен гради или малко населено място, от малка или многобройна 

детска градина са дали положителен отговор, но е факт, че повече от 65% от 

запитаните смятат, че резултатите от оценката на трудът им трябва да има 

отношение към заплащането, което получават. Тези данни могат да станат 

отправна точка за иницииране на по-активен диалог в тази посока. 

Следващият въпрос е пряко свързан с една от задачите на проучването, 

а именно нагласата за прилагане и използване на Карта за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите -  
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Фиг. 5 

От анализа на  отговорите на този въпрос може да направим заключение, 

че почти 75% от запитаните или 109 от учителите, включили се в проучването 

изразяват положително отношение към възможността в процеса на оценяване на 

трудът им да се използва Карта за оценка, като това би довело и до промяна на 

отношението им към самият процес на оценяване. Отговорилите отрицателно са 

29, а 7 учители не са убедени в полезността на такъв инструмент. Според нас тези 

отговори потвърждават хипотезата ни, че наличието на единна Карта за 

оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите ще 

подпомогне и обективизира процеса на педагогически контрол, като ще бъде 

от полза не само за директорите, които осъществяват проверката, но и на 

учителите, чиято дейност подлежи на проверка, контрол и оценка.  

За да  се обективизира съдържанието на Картата за оценка, която да 

включва критерии и показатели, които да отчитат нивото на педагогическа и 

дигитална компетентност на  учителите от детските градини е  зададен 

следващият въпрос: „Смятате ли, че контролната дейност в детската градина 

дава обективна оценка на педагогическите и дигиталните Ви компетенции? - 

 Тук следва да направим по-обстоен анализ на отговорите. Участниците, 

отговорили „категорично да“ са 19 или 13,1% от всички участници в проучването. 

Другият положителен отговор – „по-скоро да“ са избрали 66 учители. 

Отрицателни отговори са дали 32 запитани, а „по-скоро не“ 19 учители. От 

всички участници 9 са отговорили „не мога да преценя“. Повече от половината 

учители смятат, че чрез контролната дейност се дава обективна оценка на техните 

педагогически и дигитални компетенции. Това ни дава основание да заключим, 

че във висока степен педагогическият контрол в детските градини е компетентен, 



34 
 

обективен и справедлив. За да спомогнем за повишаването на реалността в 

оценките на още повече учители, смятаме, че би било удачно да се използва модел 

за оценка, какъвто може да е Рамката за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите от детските градини, апробиран в Детска градина 

„Мечо Пух“ гр. Казанлък. 

 Квалификационната дейност, като една от основните дейности в 

образованието има за цел да осигури комплекса от условия за устойчиво качество 

във всички аспекти на образователно – възпитателната работа. Чрез нея се 

постига повишаване на научната, педагогическата и психологическата 

подготовка на учителите и е мотив за саморазвитие и самоусъвършенстване. 

Намирането на точните сфери, към които да бъде насочена тази дейност е от 

ключово значение за ефективността й. Един от начините за събиране на 

информация за областите от работата на учителите, които се нуждаят от 

подобряване или разширяване на знанията и уменията е контролната дейност на 

директорите. Чрез преките наблюдения на различни режимни моменти добрият 

мениджър може да установи чрез каква допълнителна специализирана 

подготовка учителите може да постигат по-добри резултати в работата си. За да 

се установи използва ли се педагогическият контрол за нуждите на 

квалификационната дейност в детските градини  е зададен следващият въпрос: 

„Използват ли се резултатите от контролната дейност във Вашата детска 

градина за определяне на темите за квалификация на учителите“  

  

 

Фиг. 6 
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 Участниците, които са отговорили утвърдително – „категорично да“ са 

22, „по-скоро да“ 52, а негативни отговори са дали 36 учители, отговорили „не“ 

и 20, отговорили „по-скоро не“. За първи път има и толкова голям брой 

участници, отговорили „не мога да преценя“ – 15. Отново повече от половината 

учители, отговорили на въпроса в анкетата дават отговор, който показва, че има 

връзка между контролната  и квалификационната дейност, което е добър атестат 

за педагогическите екипи, в които тази практика  е налична. От друга страна 

немалкият брой учители, които отричат резултатите от контролната дейност да 

имат отношение към предвидените вътрешни или външни квалификации на 

персонала разкрива възможност да се промени това положение чрез 

провеждането на специализирани обучения на директори и на учители, за 

разясняване на ползите от синергията между двете дейности за постигане на по-

високи образователни резултати и по-добро качеството на предлаганата 

педагогическа услуга.  

 Водени от интереса към процеса на оценяване на труда на учителите и 

проучвайки различен европейски опит в тази посока  е зададен въпроса: 

„Смятате ли, че родител на дете от Вашата детска градина трябва да бъде 

включен в екипа по атестирането Ви?“ В редица европейски страни родителите 

са включени в екипите по атестиране на учителите, напр. Италия, Словения, 

Полша, Испания и др. В България, нормативно родителите са субект в 

образователния процес, като е посочено, че за да бъде ефективна комуникацията 

между родител – учител, родител – детска градина е необходимо взаимно 

доверие. Често учителите твърдят, че са партньори с родителите в процеса на 

възпитание и социализация на децата и поддържат добри нива на комуникация, 

от друга страна заради демократизирането на образователната система все по-

често родителите смятат, че може да налагат промени в образователни програми, 

в дневния режим в детската градина, в правилата и организацията на работа. 

Всъщност водещият принцип при определянето на тези взаимоотношения е 

баланса на права, отговорност и възможности. В професионалните среди, а и в 

обществото битува твърдението, „че учителите обичат да оценяват, но не обичат 

да бъдат оценявани“. Според мен, въпрос на преценка от всеки педагогически 

екип е как да подходи към този проблем. Включването на родител в екипа за 

атестиране, което не е регламентирано в сегашната процедура би бил смел 

подход. Смятам, че при подходящи методи, средства и дейности за 

разпространение на добри педагогически практики или успешни партньорства, 

реализирани от учителите и с пряка полза за децата, би могло да се даде гласност 

сред родителската общност, за да се получи подкрепа и доверие.   
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Анализът на отговорите на респондентите  очертава интересна 

тенденция – 26 учители са отговорили на въпросът с „категорично да, те много 

добре познават работа ми“, 33 са отговорили „ да, родителите донякъде познават 

работата ми“. Това са 40% от участниците в анкетата и според нас това са 

бъдещите генератори на промяната по посока отваряне на системата към 

обществените очаквания и нагласи. Най-голям брой учители  - 45 са избрали 

отговора „по-скоро не, родителите не могат да оценят правилно работата ми“.  

Анализирайки техният професионален профил се вижда, че те са от всички 

възрастови групи, от всички видове населени места и от всякакъв вид детска 

градина. Тук може да открием база за една бъдеща квалификационна дейност, 

която да помогне за подобряване на диалога и разбирателството между учители 

и родители в името на по-доброто образование на децата. Отговорът 

„категорично не – те не са компетентни да оценяват работа ми“ е избран от 36 

учители. Тук отново не може да открием тенденция по отношение на 

професионалният профил на тези учители, но категорично е необходимо да се 

предприемат мерки за промяна отношението и нагласата на учителите към 

родителите чрез различни форми и дейности, които да скъсят дистанцията и да 

увеличат доверието между тях. Подобно отношение на незачитане и неприемане 

на значимостта на другия създава напрежение в системата и не носи полза за 

никоя от страните. Относително малко са отговорилите „не мога да преценя“ – 5 

учители.  

 В проучването участват  и 26 директори на детски градини от страната 

- управляващи малки детски градини – до 3 групи  - 1 бр.; детска градина  до 6 

групи – 9 бр.; 16 директори на детски градини над 6групи. Една детска градина 

се намира в малко населено място, 9 в областен център и 16 детски градини се 

намират в град. Разпределението на участниците според педагогическия стаж на 

длъжността „Директор“ е както следва: 

С повече от 25 години стаж като директори са 4;   

от 15 до 25 години стаж -  13;  

от 5  до 15 години – 5; 

 до 5 години стаж – 4 директори. 

На фигура 8 се вижда разпределението в % на отговорите на въпроса „Смятате 

ли, че използването на Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите ще подпомогне  обективността Ви при 

повеждането на контролната дейност в детската градина?“ 
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Фиг. 7 

Разпределението на отговорите в абсолютни стойности е - 11  директори 

са отговорили „категорично да“;  7 са избрали да отговор  „по-скоро да“;  6  - „не 

мога да преценя“  и 2 директори са отговорили „по-скоро не“. Това разпределение 

на отговорите потвърждава необходимостта и директорите да се ползват от 

инструмент, който ще подпомогне контролната им дейности ще минимализира 

субективността при оценката на труда на учителите, ще повиши доверието в 

компетентността им и ще спомогне за подобряване на качеството на 

образователно – възпитателната дейност в детската градина. 

От анализа на направеното емпирично изследване може да  се направят следните 

ИЗВОДИ: 

1. Потвърди се  хипотезата, че наличието на ясни и обективно измерими 

критерии за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите 

ще улесни процеса на контролната дейност и ще даде ясна представа за 

положителните страни в работата на учителите, както и сферите,  които е 

необходимо да бъдат подобрени чрез самообучение или друга специализирана 

квалификация, като в крайна сметка се постигне повишаване на качеството на 

образователния процес;  

2. Потвърди се  хипотезата,  че по-голямата част от учителите оценяват високо 

своите педагогически компетенции, а по отношение на дигиталните такива се 

нуждаят от повишаване на знанията и уменията си.   

3. Потвърди се хипотезата, че ако се използват на Персонални карти за 

самооценка на напредъка на педагогическите и дигиталните компетенции на 

учителите в детските градини, то  ще се повиши мотивацията на учителите за 
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самоусъвършенстване, а от там ще се повиши и качеството на образователно –

възпитателната дейност в детските градини; 

4. Потвърди се хипотезата, че ако се разработи  модел за обективна, ясна и 

справедлива оценка на труда на учителите, който да използва единна Рамка за 

оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите,  то той 

може да се използва като инструмент за повишаване на качеството на 

образователно – възпитателната дейност в детската градина; 

5. Не получи категорично потвърждение  хипотезата, че екипите на детските 

градини са определили допълнителните показатели по които ще се осъществява 

атестирането на учителите, като силен мотивиращ ефект за бъдещото развитие и 

постигане на стратегическите цели на институцията.  

 

ТРЕТА ГЛАВА представя  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

И ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ 

    Необходимост от прилагане на система за оценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите от детските градини 

За да се  обоснове интересът  към тази тема първо трябва  в практически 

план да се уточни  как ефективно, безпристрастно и обективно да  се организира 

оценката, за какво може да  послужи тази  оценка, какви са ползите за учителите, 

какви са ползите за детската градина, за образованието като цяло. Самата 

методология, прилаганите процедури, разработените материали са плод на 

дългогодишни проучвания, прилагане в практичен план в процесите по 

организация и контрол на дейността в детска градина „Мечо Пух“ гр. Казанлък, 

участие в редица национални  и международни обучения и проучвания /   „Change 

management to improve the school environment“ -  „Да променим управлението, за 

да подобрим учебната среда“  - Прага 2009;  „Interactive Teaching Methods“ – 

„Интераактивни методи на преподаване“, Малта 2011; „Development of Teachers' 

Digital Skills“ -  „Развитие на дигиталаните умения на учителите“,  Рига 2012; 

„Future Classroom Lab“,  „Класна стая на бъдещето“, Брюксел 2013; „Monitoring 

eTwinning Practice“  (MeTP), - 2014; онлайн проект, „Creative and Innovative 

training based on digital materials and games” - „Творческо и иновативно обучение, 

базирано на дигитални материали и игри“ Проект по КД 201 на ЕК– 2015  
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От диагностичната карта на учител, която е  наречена Рамка за оценка 

на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите - /Приложение 

1/  се получават данни за средния резултат и броя на точките по двете дефинирани 

компетенции. Наличието на подробна информация за всеки учител значително 

улеснява планирането на последващи дейности, като крайният резултат, който се 

очаква е многоаспектен – подобряване работата на учителя, повишаване на 

резултатите от обучението на децата, повишаване на качеството на образователно 

– възпитателния процес в детската градина. 

Полученият резултат от оценката трябва да мотивира учителите да 

намерят решения на проблеми, идентифицирани с помощта на тази технология, 

и да се съсредоточат върху по-нататъшното саморазвитие. 

Очертани са принципите при разработването на Рамката – 

законосъобразност, обективност и безпристрастност, демократичност, 

устойчивост и мултиплициране на добрите практики, детето във фокуса на 

дейността.  

Дефинирани са целите на модела –  

1. Разработеният инструментариум за оценка на учителите да предоставя 

необходимата точна и достоверна информация за нивото на педагогическа и 

дигитална компетентност за определен период; 

2. Получените оценки да отразяват потенциала на всеки учител и да повлияят на  

мотивация на учителите за подобряване на  резултатите от работата им; 

3. Анализът на резултатите по различните критерии да дава възможност за 

разработване на програма за развитие на квалификационната дейност за следващ 

оценителен период; 

Разработената Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите напълно покрива изискванията за компетентност на 

заемащите длъжността „учител“ според Приложение № 2 на Наредба 15 на МОН 

По същество при определянето на скалата за оценка  е установено, че 

най-обективната форма, приложима към настоящия модел съдържа три нива за 

оценка – „много добра – 2 т.“; „добра – 1 т.“; „задоволителна – 0 т. „ Подобен 

рейтинг в процеса по оценка на учителите предлагат  и руските изследователи  Н. 

Ф. Радионова и Тряпицына.(Радионова, Тряпыцина, 2007; с.88-94) 

При определяне на отделните степени са взети  предвид следните 

основни изисквания, предложени и в разработката „Оценяване и управление на 

педагогическите кадри“,(Ненов, Бонков, Попов, 1988; с. 40-42)  - оценка „много 

добра – 2 т.“ предполага високо равнище на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите, постигнатите резултати и  равнището на 

професионалната подготовка водят до усъвършенстване на съдържанието и 
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организацията на образователно – възпитателния процес, до формиране на нови 

институционални стратегии и развитие на детската градина. 

Оценка „добра – 1 т.“  се дава когато равнището на функционалните 

задължения на учителя отговарят на установените изисквания, но не водят до 

съществено подобряване на съдържанието и организацията на образователно – 

възпитателния процес. Изпълнението на задължителните изисквания не 

надхвърля рамките на нормативно определение, налице са, но не надхвърлят 

възможностите на учителя за развитие на творческите решения, 

инициативността, оригиналността, високата професионална и обществена 

активност. 

Задоволителна оценка – 0 т. се поставя, когато равнището на 

изискваните компетентности и постигнатите резултати само в известна степен се 

реализират от учителя. Налице са пропуски в методическата и практическата 

дейност на учителя, което води до неравномерност в образователно – 

възпитателните резултати. 

Самата Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции 

на учителите съдържа 50 критерия, отнасящи се до педагогическите компетенции 

и 10 отнасящи се до дигиталните компетенции на учителите.  / Приложение 1/ 

Карта се попълва от Директора на детската градина за всеки отделен учител, 

веднъж годишно - за изминалата учебна година,  на база резултатите от проверки 

на педагогическа ситуация; участието на учителя в работата на Педагогическия 

съвет; участието във вътрешни квалификационни форми; участие във външна 

квалификация; участие в регионални, национални и международни изяви и 

проекти, както на учителя, така и на деца от групата, с която работи; картата за 

самооценка на педагогическите,  картата за самооценката на дигиталните 

компетенции на учителя; и индивидуалният план за развитие, други данни и 

факти, релевантни на процеса по оценяване. 

 

Организационно – методически насоки за прилагане на модела. 

Както всяка процедура или регламент от дейността на детската градина 

е необходимо да се спазят определени нормативно – организационно – 

методически  правила. На първо място след разработването на Картата за оценка 

на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските 

градини е необходимо текстът и съдържанието да бъдат обсъдени и приети с 

Решение на Педагогическия съвет към детското заведение. Решението се взема с 

обикновено мнозинство от присъствалите на Съвета учители. Като допълнителен 

документ се обсъжда и приема текст и съдържание на Карта за самооценка на 

педагогическите  компетенции на учител и Карта за самооценка на дигиталните 

компетенции на учител. На основание Решението на ПС и чл. 259 ал. 1 във връзка 
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с чл. 257 ал. 1 от ЗПУО, Директорът издава заповед, с която утвърждава текст и 

съдържание на Рамката за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции 

на учителите от детската градина, период за който се отнася оценката,  като 

срокът започва с началото на учебната година, за която се отнася решението на 

Педагогическия съвет, срок за оповестяване на резултатите в края на учебната 

година, срок, до който учителите могат да представят индивидуални материали,  

/посочени в Картата за самооценка/, срок за представяне на допълнителни 

материали от учителите, но не по-дълъг от 5 работни дни, срок за оповестяване 

на крайни резултати. След  издаването на Заповедта на Директора, текстовете, 

съдържанието и процедурата по оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите от детската градина имат задължителен характер за 

всички педагози.  

След като учителят се запознае с резултатите от оценката има 

възможност в рамките на една седмица да представи материали, данни или друга 

информация, която е съотносима към компонентите, оценени с 1 или 0 точки. 

Окончателните резултати от  Картата за оценка имат отношение към формиране 

на трудовото възнаграждение на учителите за следващата учебна година, чрез 

сключване на Допълнително споразумение към трудов договор. Учителят има 

право да не подпише допълнителното споразумение, като продължават да 

действат досегашните условия на финансовите взаимоотношения. 

След обобщаване на резултатите от оценяването е приложимо 

диференциране на трудовите възнаграждения на учителите, показали много 

добри резултати, което нормативно може да се  определи  във Вътрешните 

правила за формиране на работните заплати на персонала. В управляваната от 

автора детска градина е регламентирано, че     „определя се допълнително трудово 

възнаграждение за учителите получили оценка „много добра“   в размер на 5% от 

ОМЗ за една календарна година, следваща годината на оценяването“. Подобен 

подход има силно мотивиращо въздействие особено върху учителите с по-малък 

педагогически стаж, които по смисъла на сега действащото законодателство 

получават по-ниска основна месечна заплата и по-малък % за прослужено време, 

в сравнение с колегите си, заемащи длъжността „старши учител“.  Подобен 

подход не претендира за универсалност, но дава в практически план решение как 

и за какво служи подобен инструментариум. Така описаната процедура е 

прилагана през 2017/2018  и 2018/2019 учебна година в ДГ „Мечо Пух“ гр. 

Казанлък.  

Тук следва да де отбележи, че въпреки съгласието на всички учители да 

участват в процеса на оценяване по този начин, се получи и първоначална 

съпротива при прилагането на разработеният инструментариум, като доводите не 

се отнасяха към философията на процеса, а по-скоро към обема на данни и 

информация, която се изискваше да се представи от учителите. За да се 
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подпомогнат всички педагози да презентират по най-добрият начин работата си  

е разработен общ формат на електронно портфолио, като данните събирани от 

учителите за нуждите на оценката пряко може да се използват и в процеса на 

атестиране на педагогическите специалисти като доказателство за постигнатите 

нива и резултати от дейността им. 

По същество съдържанието на Рамката за оценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите е отворен документ, който може да бъде 

актуализиран при установени необходимости, вследствие на практиката, от 

промени в нормативните документи или по решение на педагогическата колегия, 

която го прилага. Прилагайки този модел на оценка на учителите може да се 

реализират следните вътрешноинституционални и външноинституционалин 

ползи: 

1. Създават се реални условия за професионално развитие и пълноценна 

реализация на всеки отделен учител; 

2. Определят се сферите, в които са постигнати високи, значими резултати 

в образователно – възпитателната работа и се идентифицират областите 

в които има потенциал и ресурс дейността да бъде подобрена; 

3. Развиват се способностите на педагозите за самооценка и 

самонаблюдение на базата на разработените критерии и на тази основа 

се формира реална потребност от усъвършенстване чрез самообучение, 

вътрешни и външни форми на квалификация; 

4. Повишава се удовлетвореността от труда и се засилва доверието между 

педагози, ръководство на детската градина, родители. 

В тази част от дисертацията е разгледан и въпросът как да 

използваме Системата за оценка, като стимул за учителите 

Базирайки се на дългогодишната си практика като директор на детска 

градина стигнах до извода, че  всеки служител – и от педагогическия, и от 

непедагогическия персонал,  има нужда поне веднъж годишно да бъде оценен и 

признат като професионалист в дадената област от ръководителя си. Именно 

когато се почувства значим и признат на база на професионалните си 

постижения, служителят дава всичко от себе си в работния процес, а това води до 

повишаване на неговата продуктивност и подобрява общите професионални 

постижения на целия екип. 

Именно с тази цел  е изградена и внедрена система за оценка и 

мотивация на учителите от детската градина. Моделът за оценка е разработен на 

базата на балансирани карти за оценка на личните и професионални умения на 

всеки педагог. Използвани са знания и персонален опит, базирани на 

многобройни проекти за отчитане на постигнатите  лични и организационни 

цели, като са отчетени  изискванията за прецизност, изчерпателност, откритост – 

всички инструменти, които  се прилагат да са  достъпни до всички учители и не 



43 
 

на последно място са проведени процедури които да са от полза не само за самите 

оценявани учители, а и за стратегическият мениджмънт на детската градина. 

Прилагането на инструментите за мотивация и оценка включват и обучения на 

учителите с цел достигане на оптимални резултати в работата. 

В хода на прилагането на функционалният модел е  изяснена 

взаимовръзката между задачите на образователната система и функционирането 

на системата за оценяване, в което се открояват три аспекта - отчитане, 

информиране, подпомагане. Оценяването е цикличен процес,  който следва да се 

осъществява перманентно и който да  отчита напредъка спрямо набелязаните 

национални и институционални цели,  да дава обективна и достатъчна 

информация на участниците в образователната система за резултатите, да 

подпомага подобряването образователно – възпитателната дейност  и вземането 

на управленски решения.  

Очевидна е ползата от създаването на системи от индикатори за 

наблюдение и управление на предучилищното образование и подготовка, както  

част от образователната система в страната. Като основа за създаването на 

подобна система  могат да послужат експерименталните индикатори, изработени 

в рамките на това проучване и практически приложени в една детска градина. 

Необходимо е при прилагането на модела да се определят компонентите, които 

ще бъдат обхванати в системата за мониторинг - входни данни (човешки и 

финансови ресурси, с които разполага образователната институция, нормативна 

рамка и пр.), функциониране (образователна среда, организация на учебния 

процес, програмна система и пр.) и изходни данни (резултати от образователно - 

възпитателния процес). Приложимостта на индикаторите  зависи от това, дали 

улавят специфичните тенденциите в конкретна детска градина, дали предоставят 

информация във връзка с идентифицирани проблеми, дали измерват влиянието 

на фактори, които могат да бъдат повлияни от определени политики, дали 

прогнозират появата на проблеми и очертават възможни тенденции. 

Анализирайки резултатите от прилагането на конкретния модел за 

оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учители от детска 

градина „Мечо Пух“ гр. Казанлък може да се  обобщи, че положителните 

очаквания от прилагането на модела са реализирани. През първата година от 

прилагането на разработената система за оценка и самооценка на учителите 

/учебната 2017/2018 г./от 13 педагози – 4 учители, 8 старши учители и един 

старши учител по музика „много добра“ оценка получиха 3 учители; „добра“ 

оценка – 7 старши учители и  „задоволителна“ оценка 1 учител, един старши 

учител и един старши учител по музика. При разбора на резултатите се очертаха 

тенденции, които послужиха за вземането на конкретни управленски решения – 

за подпомагане на старши учители, които в индивидуалните си планове за 

развитие предвиждаха подобряване на дигиталните си умения. Чрез редица 
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организирани и неформални обучения, проведени от самият екип на детската 

градина в рамките на една година 5 от учителите повишиха своята компетентност 

при създаването и използването на дигитални учебни ресурси. За учителите, 

получили задоволителна оценка бяха предвидени задължителни 

квалификационни форми, чрез които да се компенсират установените пропуски 

или слабости в работата. През учебната 2018/2019 г. Учителите, получили „много 

добра“ оценка са 7, от които 4 учители и 3 старши учители, а „добра“ оценка 

получиха 5 старши учители, включително един старши учител по музика. 

Основният извод, който може да  се изведе, освен положителния ефект от 

приложеният модел за отделният учител е, че това предизвикателство, което прие 

екипа доведе до развитие на редица положителни ефекти за цялата детска 

градина. Колегиалната подкрепа, насърчаването на стремежа на учителите към 

по-добра и категорична изява на положителните практики доведе до по-голямо 

доверие и приемане на приложените управленски модели. За всички – учители и 

ръководство водещо беше измерването на напредъка и отражението на 

функционалният модел върху цялостната организационно – педагогическа 

дейност в детската градина и преди всичко отражението върху постиженията на 

децата. 

В разработената Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите са разписани и дескрипторите за определяне на 

отделните нива: 

При получена оценка на педагогическите компетенции от 80 до 100 

точки – учителят показва ВИСОКО ниво на педагогическа компетентност. 

Притежава висока академична и професионално – практическа подготовка. 

Поддържа високо ниво на педагогическа компетентност, прилага богата система 

от методи, средства и подходи за планиране, организиране и отчитане на 

образователно – възпитателната работа с децата. Познава когнитивното, 

емоционално и физическо развитие на отделните възрастови групи и ориентира 

обучението на децата в зависимост от индивидуалните им потребности и отчита 

индивидуалните потребности на всяко дете. Използва иновативни и 

интерактивни методи за преподаване. Комуникира активно с родители, учители 

и други заинтересовани страни за реализиране целите на детската градина, 

включително разработване и реализиране на програми и проекти. 

При получена оценка на педагогическите компетенции от  50 до 79 

точки – учителят показва СРЕДНО ниво на педагогическа компетентност. 

Критериите, по които е оценен с 1 или 0 точки следва да бъдат обсъдени и да се 

предвидят корекционни мерки, включително самообучение, вътрешно 

институционална подкрепа и участие във външни квалификационни форми. 

При получена оценка на педагогическите компетенции от 0 до 49 

точки – учителят показва НИСКО ниво на педагогическа компетентност. След 
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запознаване с резултатите от Рамката за оценка следва в едномесечен срок да се 

разработи и представи на ръководството на детската градина Индивидуален план 

за развитие на учителя, в който с конкретни корекционни мерки и срокове да се 

посочи как ще бъдат преодолени установените слабости в работа. 

При получена оценка на дигиталните  компетенции от 12 до 20 точки 

– учителят показва Високо ниво на дигитална компетентност. Уверено, 

ефективно и целенасочено използва ИКТ за нуждите на обучението. Дава 

възможност на децата да използват ефективно дигитални ресурси за нуждите на 

обучението. 

При получена оценка на дигиталните компетенции от 6 до 11 точки – 

учителят показва СРЕДНО ниво на дигитална компетентност. Критериите, по 

които е оценен с 1 или 0 точки следва да бъдат обсъдени и да се предвидят 

корекционни мерки, включително самообучение, вътрешно институционална 

подкрепа и участие във външни квалификационни форми. 

При получена оценка на дигиталните компетенции от 0 до 5 точки – 

учителят показва НИСКО ниво на дигитална компетентност. След запознаване с 

резултатите от Рамката за оценка следва в едномесечен срок да се разработи и 

представи на ръководството на детската градина Индивидуален план за развитие 

на учителя, в който с конкретни корекционни мерки и срокове да се посочи как 

ще бъдат преодолени установените слабости в работа. 

В Рамката са дефинирани 50 критерия, показващи  педагогическите 

компетенции на учителите и 10 критерия, определящи дигиталните компетенции, 

които се очаква да реализират учителите, които може да обобщим до следните 

дескриптори: 

1. Теоретични знания в областта на предучилищното образование, както 

и в областта на педагогиката и психологията и непрекъснато запознаване с новите 

постижения в развитието им.  

2. Умения да оценява собственото си професионално развитие и да 

преценява необходимостта от повишаване на квалификацията 

3. Познаване на когнитивното, емоционално и физическо развитие на 

отделните възрастови групи и ориентиране на  обучението на децата в зависимост 

от индивидуалните им потребности.  

4. Познаване и прилагане на  методи за работа в мултикултурна среда и 

за приобщаващо образование  -  

5. Умение да дефинира ясни образователни цели, планиране на  подходи 

и техники за обучение и прогнозиране на  очакваните резултати.  

6. Умение да развива ключови компетентности у децата.  

7. Спазване на нормите на съвременния български език  -  

8. Използване на подходяща терминология във връзка с 

образователното направление.  



46 
 

9. Интегриране на  елементите на дигиталната култура, необходими за 

упражняването на  професията 

10. Сътрудничество в рамките на екипа.  

11. Принос за развитието на образователната общност.. 

12. Сътрудничество с родители.   

13. Сътрудничество с училищни партньори.  

14. Участие в индивидуални и институционални форми на 

квалификация и професионалното развитие.  

Целта на оценяването е да се събере подходяща информация за 

представянето  и нивото на професионална компетентност на учителите и 

съответствието им с изискванията за заемане на длъжността и стратегическите 

цели на детската градина. Получените резултати от процеса на оценяване може 

да се използват за определяне на следващите области или сфери, в които иска да 

се развива конкретната детска градина, съобразявайки се с реалните нужди, 

възможности и тенденции в областта на предучилищното възпитание и 

подготовка. Основен фактор за това са директорите на детски градини, които чрез 

различните управленски механизми  стимулират и насърчават стремящите се към 

новостите учители. Добре информираният, мотивиран и компетентен директор е 

ключовата фигура в организирането на процесите по оценка на учителите в 

своята детска градина и когато на базата на своята обективност, безпристрастност 

и откритост при провеждане на процедурите убеди учителите в необходимостта  

от непрекъсната оценка на трудът им – ще съумее да гарантира професионална 

сигурност и перспектива в екипа си. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Резултатът от разработения труд изведен в общите изводи е 

създаването на функционален модел на оценка и самооценка на педагогическите 

и дигиталните компетенции на учителите от детските градини в България. 

Обобщавайки резултатите от преведеното проучване може да  се направят 

следните ИЗВОДИ: 

1. При направеният   анализ на действащите нормативни документи в областта 

на предучилищното образование в България по отношение на оценката, 

самооценката и атестирането на учителите от детските градини са 

идентифицирани сфери за оптимизиране на процесите. 

2. Разгледаните  примери за организиране на процесите по оценяване на труда 

на учителите в някой европейски страни показват синхрон и синергия на 

образователните политики за подобряване на качеството на образованието 

чрез използването на ясни и обективно измерими критерии и показатели за 

оценка на труда на учителите. 
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3.  До момента в България няма разработен единен инструментариум за 

обективна оценка на труда на учителите в детските градини. 

4. Необходимо е да се подпомогнат учителите в процеса на самооценка, както и 

да се даде възможност на директорите за използват ясни, обективно 

проверими и достатъчни показатели при оценяването на труда на учителите 

от детските градини. 

5. Наличието на обща Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите, с ясни и обективно измерими критерии  може да 

се използва за вземане на управленски решения за развитие на кадрите и 

повишаване на качеството на образователно – възпитателния процес в 

детските градини в България; 

6. Разработените Карти за самооценка на педагогическите и дигиталните 

компетенции на учителите  обогатяват възможностите за самоусъвършенстване 

и  саморефлексия на детските учители, предлагат насоки за развитие и 

идентифицират потребности от специализирани обучения 

7. Предложеният инструментариум за оценка и самооценка на учителите 

създава условия за натрупване на богата по съдържание информация, нужна за 

стратегическото планиране в детската градина, за развитие на професионалните 

компетенции на учителите, за ограничаване на субективизма при оценката на 

учителският труд и оптимизиране на образователно – възпитателните 

дейности; 

 Анализът на националната практика показа, че при оценката на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските градини  е 

необходимо практическо пособие, което да описва в детайли критериите за 

оценка, така че да бъде приложимо за всеки тип детска градина в страната. Това 

още повече се налага поради предстоящите процедури по атестиране на 

педагогическите специалисти и инспектиране на институциите от системата на 

средното образование, регламентирани в Българското законодателство. Този 

въпрос все още не е изучаван в достатъчна степен и научната литература, 

третираща проблема е незначителна, което дава основание да се формират 

следните  ПРЕПОРЪКИ: 

1.Разработените Рамка за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции 

на учителите от детските градини, Карта за самооценка на педагогическите 

компетенции на учител и Карта за оценка на дигиталните компетенции на учител 

да станат препоръчителни за използване във всички детски градини в 

България, като така ще се гарантира обективност, справедливост и съизмеримост 

на резултатите в различните образователни институции; 

2. За да се избегне формализъм при прилагане на инструментариума да се 

разработят обучителни модули за директори на детски градини, 
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организирани и проведени от Висши учебни заведения, предлагащи обучения по 

управление на образованието; 

3. За учители от детските градини да се организират 

вътрешноинституционални и външноинституционалин квалификационни 

форми, в които в теоретико – практичен план да се представят съдържанието и 

възможностите на Картите за самооценка; 

4. Предвид обективната необходимост от достатъчни дигитални компетенции на 

учителите, предвид инвестираният значителен финансов ресурс в системата за 

осигуряване на информационни и комуникационни технологии във всяка детска 

градина и задължението на учителите да ги използват ефективно и 

целесъобразно, намирам за необходимо дигиталните компетенции на 

учителите да бъдат отделени от педагогическите такива в Държавния 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценяването на труда на учителите ще продължи да бъде гореща тема в 

професионалните среди. Академичната общност би могла да бъде инициатор за 

утвърждаване на квалификационни модели, използвани както при подготовката 

на студентите, така и на работещите вече учители и директори, така че да се 

постигнат висок професионализъм и устойчиви постижения на базата на 

разработените образователни политики.  

В заключение може да се каже, че оценката на персонала съществува и 

е необходима в почти всяка модерна и ефективна организация. В България има 

значителен опит и традиция при организирането на контрола на  педагогическата 

дейност, но все още са незначителни опитите за обективна оценка на труда на 

предучилищните педагози. Разработеният модел на оценка и самооценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на учителите от детските градини 

предлага ефективни и практически приложими инструменти и процедури за 

организиране на процеса във всяка детска градина в страната, творчески 

приложени от педагогическите екипи, на база стратегическите цели на всяко едно 

детско заведение.  

Смятам, че много скоро ще бъде променена и една от сферите на 

компетентност, която ще се изисква задължително от заемащите длъжността 

„учител“, а именно – дигиталната компетентност, която в момента е част от 

описаните педагогически компетенции на учителите.  

Не случайно в разработката дигиталната компетентност е 

диференцирана и се обследва със същата сериозност, както педагогическата 

такава. Следвайки световните и европейски тенденции, а и обективно 
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наложилите се практики за електронно и дистанционно обучение през 

последните месеци, заради кризата с COVID19, все по-често и по-категорично ще 

се  говори за готовността на българските детски учители да предлагат модерно, 

полезно, атрактивно, въздействащо и развиващо образование на децата. 

 

ПРИНОСИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ НАУЧНАТА, ПРИЛОЖНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНАТА И ПРАКТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА 

ТРУДА  

1. Приноси на дисертационното изследване в научно-теоретичен аспект:  

1.1. В научен и аналитично-сравнителен план се съпоставят класически и 

съвременни концепции и изследвания, свързани със същността на оценяването 

на труда на предучилищните педагози и по-конкретно оценката на 

педагогическите и дигиталните им компетенции. По този начин се обуславя 

необходимостта от прилагането на единна Рамка за оценка на педагогическите 

и дигиталните им компетенции на учителите от детските градини; 

1.2. В съдържателен аспект се изяснява отношението „компетентност-

компетенции“ съобразно очертаните сфери -   педагогически и дигитални и се 

обективизира необходимостта от отделянето на дигиталните компетенции на 

учителите като отделен раздел в Държавния стандарт за Статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

1.3. Създадена е категоризация на оценката на труда на учителите във връзка с 

действащите нормативни документи; 

1.4. Разработеният модел за оценка и самооценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите от детските градини обединява в 

комплекс всички основни подходи, принципи, стратегии и прилежащи към тях 

документи, като конкретизация за законодателни теоретични постановки на 

приетия ЗПУО и приложимите Държавни образователни стандарти. 

 

2. Приноси на дисертационното изследване в експериментално-

изследователски аспект.  

2.1. Разработен е и е апробиран   модел за оценка и самооценка на 

педагогическите  и дигиталните компетенции на учителите от детските 

градини, основан на принципите за законосъобразност, демократичност, 

обективност и безпристрастност, устойчивост и мултиплициране на добрите 

практики; 
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2.2. Статистически се установи, че учителите от детските градини самооценяват 

високо своите педагогически компетенции и отчитат слабости в познаването и 

използването на дигиталните ресурси за нуждите на образованието; 

2.3. В хода на изследването се доказа необходимостта от регламентиране на ясна 

връзка между постигнатите резултати от труда на педагозите и 

принципите за формиране на трудовите им възнаграждения; 

2.4.  Обективизирана е нуждата от прилагането на единна Рамка за оценка на 

педагогическите и дигиталните компетенции на  учителите, като инструмент на 

мениджмънта на детската градина. 

3. С експериментално-приложен характер: 

3.1. Апробиран е иновативен модел с индикатори за оценка на педагогическите 

и дигиталните компетенции на учителите. Доказва се в експериментално – 

изследователски план значението на апробирания в  ДГ „Мечо Пух“ гр. Казанлък 

модел, като инструмент на управлението на детската градина, и като елемент на 

управлението на качеството в образователна институция; 

3.2. Разработена и апробирана е  методология по прилагане на модела за оценка 

и самооценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учители от 

детските градини, като са отчетени институционалните ползи, като цяло и 

ползите за учителите в частност. 

3.3. Систематизиран е инструментариум за прилагане на модела за оценка и 

самооценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учителите, като 

за първи път в страната са разработени Рамка за оценка на педагогическите и 

дигиталните компетенции на учителите; Карта за самооценка на педагогическите 

компетенции на учител и Карта за самооценка на дигиталните компетенции на 

учител. 

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 

1. РАМКА за оценка на педагогическите и дигиталните компетенции на учител 

от детска градина; 

2. КАРТА за самооценка на педагогическите компетенции на учител от детска 

градина; 

3.  КАРТА за самооценка на дигиталните компетенции на учител от детска 

градина. 
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