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ПРОВЕДЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА РАБОТЕЩИ В СЕКТОР
ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА
ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И КОМПЕТЕНЦИИТЕ
С ОГЛЕД ЕФЕКТИВНА АДАПТАЦИЯ КЪМ ПРОМЕНИТЕ

Разработен доклад за проведеното изследване и резултатите от него

1. Постановка на проблема
Проведено изследване на нагласите на работещи в сектор образование е
ориентирано към двата ключови въпроса: 1) включване в програми и мерки за
надграждане на знанията, уменията и компетенциите; 2) ефективна адаптация към
промените.
1.1. Разработването на методологията на изследването и изследователския
инструментариум се основава на стратегически международни документи.
Продължаващото образование на учителите в България се осъществява в
съответствие с актуални международни документи, законови и подзаконови актове1
относно:
 непрекъснатото поддържане на качеството на професионалната дейност на
педагогическите специалисти;
 развитие, трансфер и прилагане на добри европейски практики.
Икономическата стратегия на ЕС „Европа 2020”, наследник на

Лисабонската

стратегия, е програмен документ, който трябва да изведе Европа от кризата и да посочи
посоката на развитие след нея. Ключова дума в него е „растеж” - растеж, основан на
знанието, устойчивостта и приобщаването. Растеж на знанието означава насърчаване на
образованието, иновациите и дигиталното общество.
1

Стратегия „Европа 2020”, програма „Образование и обучение 2020”; концепцията „Учене през целия живот”;
Програми на ЮНЕСКО; Програма на Европейския съюз ( ЕС) „Еразъм за всички”; Национален доклад –
Принос към съвместния доклад на Съвета и на Европейската комисия (ЕК) за напредъка в изпълнение на
стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението;
„Образование и обучение 2020”.
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В условията на един променящ се свят ЕС трябва да стане интелигентна, устойчива
и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се приоритета следва да
помогнат на ЕС и на държавите-членки да постигнат високи нива на заетост,
производителност и социално единство. По-конкретно ЕС си постави пет амбициозни цели
в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/
енергията, които трябва да бъдат постигнати до 2020.
Никога досега образованието и обучението не са били толкова важни за иновациите,
производителността и растежа както сега и по-специално в контекста на настоящата
икономическа и

финансова

криза. ЕС е

изправен пред едно

от най-големите

предизвикателства от създаването си и до наши дни. За да има устойчиво решение на
кризата, трябва да има:
 ясен ангажимент от страна на национални и международни участници за
високи постижения в образованието, за изграждане на бъдещето въз основа на
образованието;
 непрекъснато подобряване на качеството и ефективността на образованието
и професионалната квалификация на учителите и обучителите в съответствие с
изискванията на пазара на труда и икономиката на знанието;
 осигуряване на възможности системата за професионална квалификация да
предостави знанията и уменията, необходими за постигане на предвидените в
европейската стратегия цели;
 модернизиране на образователните и квалификационните системи;
 развитие на рамките на европейска основа с възможност националните рамки
за квалификация да бъдат във връзка едни с други;
 превръщане на ученето през целия живот в реалност;
 разгръщане на творчеството и иновациите, укрепване на триъгълника на
знанието.
В Програмите на ЮНЕСКО качеството на образованието за всички през целия
живот се определя като един от основните приоритети.
За да се отговори на съвременните предизвикателства, се предвиждат нови
стратегически насоки. Поставя се акцент върху нарастващото значение на промоцирането
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на образованието, на ценностите, на демократичното гражданство, на правата на човека,
на толерантността и диалога, в служба на мира - прилагане на стратегически
партньорства, принос на образованието към мерките за климатичните промени, както и по
Програмата на ООН за образование за устойчиво развитие.
Нарастващо е признанието на важността на висшето образование за стимулиране
на иновациите, за създаване на по-солидни икономики и общества, за дебати върху
иновациите и реформите в образованието и по-конкретно за бъдещето на образованието.
Световният консенсус никога не е бил толкова силен: образованието е едно основно
човешко право и да се инвестира в него е предварително условие за намаляване на
бедността, за укрепване на здравето и за изграждане на общества – по-мирни, посправедливи и по-устойчиви.
Международното изследване TALIS определя квалификацията като съвкупност от
„дейности, които развиват компетентностите, знанията и експертността на личността и
които

се

провеждат

под формата

на

курсове

(часове), уоркшопове,

семинари,

квалификационни програми, училищни визити, участие в мрежи от учители, индивидуално
или групово изследване между равни…”2.
Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)3 за
съвременното ефективно училище не е достатъчно да се преразгледа въпросът за хората,
които избират учителската професия и тяхната начална подготовка. От учителите се
изисква да се адаптират към промените в обществото: „реформата на образователната
система не може да чака новите поколения учители”. Днес се налага учителите да
преподават във все по-мултикултурни класове, да вземат предвид специфични нужди на
всеки ученик. Необходимо е да знаят как да използват ефективно ИКТ, да ги интегрират в
своята педагогическа работа, да обучават учениците да използват тези нови инструменти
и най-вече как да ги прилагат по нов начин (например социалните мрежи за образователни
цели). Те също така трябва да работят и да привлекат в по-висока степен родителите в
образователния процес.
Така според ОИСР4 квалификацията на учителите има за цел да:
2

OCDE-2009-Teaching and Learning International Study (TALIS). Creating Effective Teaching and Learning
Environments: First Results from TALIS. http://www.oecd.org/dataoecd/17/51/43023606.pdf
3
OCDE. Building a High-Quality Teaching Profession Lessons from around the world. 2011.
4
OCDE. Building a High-Quality Teaching Profession Lessons from around the world. 2011.
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актуализира познанията,



актуализира компетентностите и педагогическата практики на учителите във

връзка с изследвания, напр. с развитието на ИКТ;


дава възможност на учителите да познават и използват промените в учебните

програми и целите на образованието;


дава възможност на училищата и на учителите да въвеждат новости в

педагогическата работа;


обмяна на информация и опит между учителите;



обмяна на информация и опит с изследователи и хора на бизнеса;



подпомага по-неопитните (начинаещите) учители да станат по-успешни и

ефективни в своята работа.
Насърчаването на квалификацията на учителите се смята за ключов елемент от
успешната реализация на едно училище5.
Във всички европейски страни се осъществява квалификация на учители (continuous
professional development – CPD) с цел поддържане, опресняване, доусъвършенстване на
знанията и уменията, усвоени при първоначалната им подготовка, или придобиване на
нови знания и умения.
Всяка страна има свои практики в зависимост от собствения си контекст и система.
Ето защо всяка страна се изправя пред специфични предизвикателства, с които трябва да
се

справи.

В

някои

страни

има

добра

законодателна

основа

за

повишаване

квалификацията на учителите. В други промените се повлияват от стратегически политики
на високо равнище или от инициативи, развивани от регионални или местни общности.
Квалификацията се организира по различен начин в различните страни. Тя може да
се осъществява от висшите училища - в Австрия например тази дейност се реализира
основно от висшите педагогически училища (напр. Pädagogische Hochschule Wien).
В

някои

случаи

квалификацията

се

осъществява

в

специални

звена

за

продължаващо образование на университетите - например в Университета в Оксфорд – в
Департамента за продължаващо образование6; в Центъра за продължаващо образование

5
6

TALIS 2010. http://ec.europa.eu/education/schoo...
http://www.conted.ox.ac.uk/courses/professional/index.php
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към Универистета в Ливърпул7. В други страни тази дейност се осъществява от висши
училища за подготовка на учители - например в Швейцария8; в Шотландия9 - School of
Education at Glasgow University; в Англия - Кеймбридж – Факултет за образование10.
Предлаганата от университетите квалификация за учители може да води до
завършване на образователна степен или до придобиване на сертификат. В някои страни
се прави разлика между „further education“ (надграждащо образование) и „in-service training“
(квалификация) на учители, напр. в Полша първият вид се осигурява от университети, а
вторият – може и от други образователни институции като центрове и институти за
продължаващо образование на учители.
В някои европейски страни квалификацията на учителите, предлаганите форми на
обучение, тяхната продължителност и качество се контролират от държавата в лицето на
съответното министерство на образованието и специализирана институция (напр. Съвета
за професионално развитие на персонала, зает в образованието към Финландското
министерство на образованието, в Чехия - Националния Институт за продължаващо
образование и др.).
В редица страни квалификационната дейност се планира на ниво училище, а
организациите, които я осигуряват са разнообразни – общини, самите училища,
неправителствени организации и пр.
Съществува пряка зависимост между квалификацията на учителите и успеха на
учениците11. Въпреки това в редица страни не съществува дори минимално изискване по
отношение на времето, което се използва за квалификация. Например Сингапур предлага
на учителите 100 часа квалификация годишно, за да може учителите да са в течение на
бързите промени в света. В страните, където съществува минимално изискване по
отношение на квалификацията на учители (някои щати на Австралия, френската общност
в Белгия, Финландия, Унгария, Холандия, Шотландия, Швеция, Швейцария и някои щати в
САЩ), нейната минимална продължителност е 5 дена годишно. Тя варира от 15 часа за
7

http://www.liv.ac.uk/cpd/
Вж.: PHZ Schwyz, http://www.schwyz.phz.ch/en/in-service-teacher-training/,
9
http://www.gla.ac.uk/schools/education/cpd/teachers/
10
http://www.educ.cam.ac.uk/courses/ppd/
11
Angrist J.D., Lavy V. Does Teacher Training Affect Pupil Learning ? Evidence from Matched Comparisons in
Jerusalem Public Schools, Journal of Labor Economics, 2001, Vol. 19, pp. 343-369. Цит. в TALIS 2010.
http://ec.europa.eu/education/schoo...
8
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Австрия до 104 часа в Швеция. По принцип квалификацията е организирана извън времето
на учебните часове12.
Международното

проучване

TALIS

очертава

кои

учители

търсят

повече

квалификация (обучение). Най-търсените сектори от квалификацията са тези, свързани с
индивидуалното обучение и развиване на компетентности, отнасящи се до дигиталните
инструменти.
ИЗВОД: Квалификацията на работещите в сектор образование се изтъква като
приоритет във важни международни документи, което изисква ново по-високо качество на
предлаганите квалификационни услуги в съответствие с изискванията на пазара на труда.
1.2. Проблемът за включването в програми и мерки за надграждане на
знанията, уменията и компетенциите на работещите в сектор образование се
разглежда в контекста на българската държавна образователна политика.
Преподавателите в системата на образованието са значителна част от работещото
население в България (вж.: таблица 1). Образователната структура на педагогическите
специалисти в средното образование е солидна основа за развитие на професионалисти,
предоставящи качествени образователни услуги в съответствие с националните и
европейските стандарти (вж. табл. 2 и табл. 3).

Учителите ясно осъзнават

необходимостта от квалификация. В табл. 4 представяме данни за присъдените
професионалноквалификационни

степени

от

Департамента

за

информация

и

усъвършенстване на учители (ДИУУ) на СУ „Св. Кл. Охридски” през последните 3 години.
На сегашния етап целта е да се създаде гъвкава и ефективна система за квалификация и
кариерно развитие на педагогическите специалисти, която да благоприятства:
- постигане на знания, умения и компетентности, съобразно с референтните нива на
Европейската квалификационна

рамка (ЕКР),

съответстващи

на

изискванията

на

Европейския пазар на труда и потребностите на обществото;
- мотивация и подобряване на качеството на образователно-възпитателния процес;
- поставяне индивидуалните потребности и резултати на учениците в центъра на
образователно-възпитателния процес;
- развитие на организационния капацитет на училището.
12

Eurydice, 2008. http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/KDL2008_EN.pdf
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Таблица 1: Преподаватели по степени на международната стандартна класификация
на образованието (МСКО 2011) през учебната 2016/2017 г.13
Брой
2016/17
ОБЩО
102 335
Предучилищно образование (МСКО-0)
19 909
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1)
17 564
Прогимназиално образование (V-VIII клас‚ МСКО-2)
19 517
1
Средно образование (IX-XII клас‚ МСКО-3)
22 817
Професионално обучение след средно образование
(МСКО-4)
305
Висше образование (МСКО-6, 7)
22 223
Колежи (МСКО-6)
768
Университети и специализирани висши училища
(МСКО-6, 7)
21 455
В това число в частни
Всичко
5 006
Предучилищно образование (МСКО-0)
572
Начално образование (I-IV клас‚ МСКО-1)
430
Прогимназиално образование (V-VIII клас‚ МСКО-2)
523
Средно образование (IX-XII клас‚ МСКО-3)
815
Професионално обучение след средно образование
(МСКО-4)
274
Висше образование (МСКО-6, 7)
2 392
Колежи (МСКО-6)
128
Университети и специализирани висши училища
(МСКО-6, 7)
2 264
Вкл. преподавателите в междуучилищни центрове.

Таблица 2: Преподавателски персонал
в общообразователните училища по завършено образование14
(Брой)
2016/17
Общо
47 931
Висше - бакалавър и магистър
44 862
Висше - професионален бакалавър
2 791
Средно
278
Включва учители, директори и помощник-директори с преподавателска
заетост; не включва възпитатели.
13
14

Източник: НСИ, 2017 г.
Източник: НСИ, 2017 г.

www.eufunds.bg

7

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Таблица 3: Преподавателски персонал в професионалните
училища по завършено образование и пол15

Общо
Висше - бакалавър и магистър
Висше - професионален бакалавър
Средно
Мъже
Висше - бакалавър и магистър
Висше - професионален бакалавър
Средно
Жени
Висше - бакалавър и магистър
Висше - професионален бакалавър
Средно

(Брой)
2016/17
11 534
10 934
477
123
3 193
2 805
315
73
8 341
8 129
162
50

Вкл. директори и помощник-директори с преподавателска заетост.

В изпълнение на препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европа е
необходимо да се осъществи видима връзка между квалификациите в националната
система и дескрипторите на степените на ЕКР. Особено важно е да се осигурят
възможности за развитие и прилагане на интегриран механизъм за трансфер и натрупване
на кредити. В този смисъл МОН насочва усилията си към изграждане на система за
квалификация, съпътстваща израстването в кариерата, както и за продължаваща
квалификация.
Продължаващото образование на педагогическите специалисти в България се
осъществява в съответствие с национални документи, законови и подзаконови актове16 ,
както и с:
 постижения и традиции в практиката на департаментите за квалификация на
учителите към Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, Шуменския университет
„Епископ

Константин

Преславски”

и

Тракийския

университет

(Стара

Загора)

и

новосъздадените департаменти към Пловдивския и към Великотърновския университет;

15

Източник: НСИ, 2017 г.
Национална стратегия на Република България за ученето през целия живот; Закон за предучилищното и
училищното образование; Закон за висше образование и други законови и подзаконови актове.
16
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 стратегическо партньорство за иновации и добри практики между национално
отговорни, международни институции и други значими участници в квалификационния
процес на педагогическите специалисти (учители, директори, зам.-директори със
задължителна норма за преподавателска работа, възпитатели, психолози, педагогически
съветници, логопеди и др.
ИЗВОД: Университетите участват активно в продължаващата квалификация на
учителите чрез свои звена, чийто предмет на дейност се свързва с предлагането и
координирането на дейностите по продължаващото образование на учителите.

1.3.

Участие в учене през целия живот

При съвременните динамични промени в икономическия и обществения живот
придобитата степен на образование от всеки човек не е достатъчна за професионалното и
личностното му развитие. Ето защо е необходимо знанията и уменията да се обновяват и
разширяват. Участието на населението в различните видове и форми на ученето през
целия живот показва каква е активността на възрастните в това отношение. Според
резултатите, получени от изследването на работната сила, равнището на участие на
населението на възраст 25-64 г. в България е едно от най-ниските в ЕС със стойности 1.31.4%, при 9.5% средно за страните от ЕС (НСИ, LFS).
Статистиката от 2016 г. за участие във формално образование и обучение или
неформално обучение на мъже и жени от 25 до 64 години (табл. 4) показва, че участието
намалява с напредване на възрастта. Това твърдение е един от главните стереотипи за
ученето през целия живот. Той е пречка за включване на по-голям брой участници във
формалното и неформалното обучение. Действието на възрастовите стереотипи все още
не може да се преодолее, макар, че изследванията показват, че способността за учене не
намалява с напредване на възрастта, а предимно поради липсата на практика. В случай,
че мозъкът се тренира непрекъснато, ученето е възможно през целия живот на човека.
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Таблица 4: Участие във формално образование
и обучение или неформално обучение през 2016 г.17
Участвали
Общо - бр.

Общо
По пол
Мъже
Жени
По възраст
25 - 34
35 - 54
55 - 64
По образование
Основно и пониско
образование
Средно
образование
Висше
образование
По трудов статус
Заети
Безработни
Икономически
неактивни
По местоживеене
В градовете
В селата

3 966 507

брой

%

974 832

24.6

2 000 913
1 965 594

490 043
484 789

24.5
24.7

944 783
2 039 684
982 040

279 506
551 227
144 100

29.6
27.0
14.7

635 450

48 142

7.6

2 171 866

484 060

22.3

1 159 191

442 629

38.2

2 739 146
606 433

918 686
(27897)

33.5
(4.6)

620 928

(28248)

(4.5)

2 952 944
1 013 563

828 303
146 529

28.1
14.5

Данните показват, че участвалите в обучение лица над 25 години са преди всичко с
висше образование (38.2) в сравнение с тези със средно (22.3) и с основно и по-ниско (7.6)
образование. Важно е да се отбележи, че активност за обучение проявяват хората, заети
в

професионалната

сфера,

което

доказва

стремежът

им

да

усъвършенстват

професионалните си познания и умения. Тревожен е фактът, че безработните и

17

Източник: НСИ, 2017 г.
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икономически неактивните не са обхванати в обучителни курсове, на което следва да се
обърне сериозно внимание.
Преобладаващият брой на хората от градовете, които участват във формалното и
неформалното обучение, може да се обясни с урбанизацията и със струпването на
населението в градовете и намаляване на броя на живеещите в селата.
Предприети са стъпки за осигуряване на условия и прилагане на Европейската
квалификационна рамка (ЕКР) за учене през целия живот, която изпълнява функцията на
инструмент за обяснение на съдържанието и повишаване на разбираемостта на
квалификациите и установява връзки между националните квалификационни системи на
страните-членки от ЕС. Към момента са разработени частите от Националната
квалификационна рамка, обхващащи нивата на висше и професионално образование и
обучение, основани на подход, ориентиран към резултатите от ученето. Новата
образователна структура, въведена със Закона за предучилищното и училищното
образование позволява да се направи съотнасяне на знанията и уменията, които се
придобиват в общото образование в различните европейски страни.
За разширяване на обхвата на квалификационната дейност е необходимо да се
използват по-пълноценно възможностите на международните програми.
1.4. В изследването се поставя акцент и на отношението на работещите в
сектор образование към промените и възможностите им за ефективна адаптация към
тях. Според някои учени изследването на вътрешния свят на индивида има значение за
осъществяване на промяна на отношението, нагласите и поведението му.18 Промяната на
ниво индивид може да се разглежда като когнитивна, емоционална и поведенческа.19
Когнитивната промяна може да се осъществи чрез: провеждане на обучения и
тренинги. Предизвикват се участниците да използват знанията и опита си, за да изградят
върху тях нови знания и опит20, насърчава се изграждането на „безопасна среда", в която
може да се експериментира с нови начини на мислене. Това позволява да се изучава
гледната точка на индивида, създава се когнитивна рамка, при която физически лица се
18

Davis, T. (2001) Revising Psychoanalytic Interpretations of the Past, International Journal of Psychoanalysis, 82.

19

Петрова, Е. (2011) Перспективи пред „Управление на промяната". Проблеми на постмодерността, Том I,
Брой 2, http://ppm.swu.bg/media/32182/petrova_e.perspektivi.pdf
20
nd
Driscoll, M. (2000). Psychology of learning for instruction (2 ed.). Boston: Allyn and Bacon.
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сблъскват с информация, несъответстваща или в противоречие с техните изразени идеи,
мнения, отношения или представа за себе си и другите.
Силните емоции са неизбежна част от управлението на промяната. Тук авторите
посочват част от подходите към управление на емоционалните промени: 1) емоционален
контрол: когато личните емоции са ефективно контролирани, страните могат да извършат
по-рационална оценка на ситуацията; 2) катарзис: постигане на промяна по пътя на
открито изразяване на емоциите; 3) емоционална грамотност: включва създаването на
програми, насърчаващи самосъзнаване, спомагащи участниците да тълкуват своите
чувства, да повишават своята емоционална грамотност; 4) емоционални противоречия:
създаване на емоционално противоречие у участниците с цел да се предизвика промяна. 21
Някои от моделите, които авторите препоръчват да се използват с цел управление
на поведенческите промени са: 1) моделиране на социалния живот: състои се в
моделиране и имитация на вид дейност, която е различна от досега извършваната или е
нова за индивида, с цел възможна промяна в поведението; 2) репетиция: позовавайки се
на бихевиористките теории за промяната, се създават възможности на участниците да
практикуват или да репетират нови умения и поведение; 3) приемане на иновации:
програми създадени специално за насърчаване на приемането на иновативни идеи,
разрешаване на конфликти и насочване на поведението; 4) учене чрез правене: социални
и психологически изследвания доказват, че действието е ефективен път за приемане на
промяната, насърчават се участниците да работят в сътрудничество.22
Всички от посочените модели може да се използват ефективно във връзка с
управление на промените на ниво индивид. Но ако промяната не трябва да спира само до
това

ниво,

тя

трябва

да

се

управлява

и

на

ниво

организация.

http://ppm.swu.bg/media/32182/petrova_e.perspektivi.pdf
В анкетното проучване се имат предвид промените на ниво индивид, нагласите и
отношението на педагогическите специалисти към промените.

21
22

Steiner, C. (2000). Emotional literacy. New York: Avon Books.
Rogers, E. (1995) Diffusion of Innovation. New York: Free Press.
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2. Анкетно проучване сред практикуващите
педагогически специалисти
С анкетирането се цели да се установят нагласите на работещи в сектор
образование към включване в програми и мерки за надграждане на знанията, уменията и
компетенциите с оглед ефективна адаптация към промените.
Анкетното

проучване

дава

възможност

на

практикуващите

педагогически

специалисти да изкажат своето мнение и да изразят отношението си към включване в
квалификационни програми за усъвършестване на професионалната си компетентност.
Изследването предполага и събиране на данни за това, какви са нагласите им за
практикуване на професията „учител”, какви трудности срещат в педагогическата си
практика, какви препоръки може да направят, за да се постигне ефективна адаптация към
промените в заобикалящата действителност. В изследването се обръща специално
внимание на младите и новоназначените учители, които е необходимо да се адаптират в
новата професионална среда.
Данните от анкетирането са необходимата и достатъчна основа, за да се направят
важни изводи за отношението към програмите и мерките за надграждане на знанията,
уменията и компетенциите и към възможностите за ефективна адаптация към
непрекъснато променящата се среда.
Изследваните лица са общо 2520 педагогически специалисти, от които 1050
млади учители до 35-годишна възраст от българските училища и детски градини. Това
съотношение е съобразено с процентното съотношение на участвалите във формално
образование и обучение или неформално обучение през 2016 г. от 25- до 34-годишна
възраст и съответно от 35- до 64-годишна възраст (вж. по-горе табл. 4). Съвкупността е
съобразена с:
-

географския район и урбанизацията - включват се лица от различни райони –
голям град, малък град и село;

-

сектор образование – включват се лица от всички етапи и степени на
образование, от различни видове училища и детски градини.
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Изготвената анкетна карта (Приложение № 1) съдържа 31 въпроса, от които 29 със
структуриран отговор и 2 със свободен отговор. От въпросите със структуриран отговор 19
изискват само един отговор, а останалите десет допускат повече възможности.
Анкетната карта е ясно структурирана в шест тематични блока във връзка със
система от емпирични индикатори. Обособяването на тези съдържателни области,
позволява да се операционализират изследователските тези, улеснява анализа на
отговорите, дадени от анкетираните.
Първите четири блока (от първи до четвърти) се попълват от всички анкетирани, а
последните два блока (пети и шести) се попълват само от млади педагогически
специалисти (до 35-годишна възраст).
Паспортният блок въпроси се обособява като първи в началото на анкетната
карта.
Вторият блок обхваща въпроси, които са свързани със самооценката на
педагогическите специалисти за професионалните си знания, умения и компетентност, за
подготовката във висше училище, както и за проблеми, с които се сблъскват в
професионалната си дейност.
Въпросите от третия блок са свързани с отношението на педагогическите
специалисти към непрекъснато променящата се действителност, с нагласата им за
възприемане и адаптиране към промените.
С въпросите от четвъртия блок се цели да се установи какви са нагласите на
педагогическите специалисти за включване в програми и мерки за надграждане на
знанията, уменията и компетенциите, с готовността им за включване в различните форми
на квалификация като възможност за успешна реализация и задържане в професията,
какви са очакванията им от участие в предлаганите квалификационни форми.
С петия блок въпроси може да се установи мнението на младите учители за
средата, в която работят, както и необходимостта да се адаптират към тази среда. Търсят
се решения за усъвършенстване на съществуващите практики, свързани с първоначалната
адаптация на младите педагогически специалисти в образователната система у нас.
Наставничеството

в преподавателската дейност

като

форма

за

ефективна

адаптация към новата среда се откроява в шестия блок въпроси.

www.eufunds.bg
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От данните в паспортния блок се прави разпределение на анкетираните според
типа населено място и се представя в следващата таблица (табл. 5):
Таблица 5
Тип населено място
Областен град, столица, голям град
Малък град
Село

Брой анкетирани
38.1%
36.7%
26.2%

Съставът на анкетираните според вида на училището, в което преподават, може да
се види от таблица 6:
Таблица 6
Вид на училището
ДГ

НУ

8.4%

4.5%

ОУ

СУ

35.2% 27.2%

ОбУ
2.4%

Профил. Профес.
гимназия гимназия
3.5%
17.2%

Спортно
училище
1.6%

От таблица 7 може да се установи съставът на анкетираните учители от гледна
точка на образователната степен, в която преподават.
Таблица 7
Детска
градина
9.4%

Образователна степен*
Основна
Гимназиална
Начален
Прогимназиален
етап
етап
33.4%
37.4%
38.1%

*Възможни са повече отговори, тъй като някои от учителите преподават едновременно в два етапа.

Според своя педагогически стаж участвалите в анкетирането се разпределят, както
следва (табл. 8):

www.eufunds.bg
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Таблица 8
Педагогически стаж (години)
до 5 6-10 11-15
11.9% 8.3% 10.4%

16-20
12.8%

Над 25
40.1%

21-25
16.5%

От таблица 9 се вижда колко от анкетираните имат професионалноквалификационни
степени от първа до пета.
Таблица 9
I ПКС
4.3%

Професионалноквалификационна степен
II ПКС
III ПКС
IV ПКС
V ПКС
13.4%
4.9%
14.9%
27.7%

Без ПКС
34.8%

Отговорите на въпросите от втория тематичен блок (въпроси №1, №2, №3 и
№4), макар и непряко свързани с продължаващото образование на педагогическите
специалисти, позволяват да се направят някои изводи за необходимостта от допълнителна
квалификация на работещите в сектор образование.
Отговорите на педагогическите специалисти на първия въпрос (фиг. 1) от
различните населени места не се различават съществено. Около 2/3 от анкетираните
смятат, че професионалното равнище, на което се намират, само донякъде ги задоволява.
По-малко от 1/4 от тях оценяват високо професионалната си компетентност. А 9%-12% са
категорични, че знанията и уменията им не отговарят на собственото им равнище на
самооценка. Това говори за повишена степен на самокритичност или за реална нужда от
продължаващо образование за учителите.

Задоволява ли Ви професионалното
равнище, на което се намирате (в %)?
100

50
0
да, напълно

голям град

да, донякъде

малък град

не

село

общо

Фиг. 1
www.eufunds.bg

16

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Данните, представени на следващата диаграма (фиг.2), показват, че по-голямата
част от учителите (72%-75%) се считат компетентни по специалността, която са усвоили
във висшето училище, но признават, че непрекъснато им се налага да четат
допълнително. Само 20%-22% са изцяло удовлетворени от образованието си. Много малко
(1%-4%) са тези, които отговарят, че не са съвсем компетентни по специалността,
придобита във висшето училище, а 2%-4% дават напълно отрицателен отговор.
Корелацията на отговорите на втори и четвърти въпрос от анкетата потвърждава
необходимостта от перманентно усъвършенстване на професионалните компетентности
на учителите.
Фиг. 2

Смятате ли, че сте достатъчно компетентен
по специалността, която сте придобили във
висшето училище (в %)?
80
70
60
50
40

30
20
10
0

да, напълно

да, но се налага да
чета допълнително
голям град

малък град

не съвсем
село

не, всичко бързо се
променя
общо

От отговорите на третия въпрос става ясно, че честа причина за проблеми в
педагогическата практика според учителите е ниската им мотивация за работа (фиг. 3).
Отговорите, в които се отчитат проблеми, се разпределят по честота: в отношенията с
учениците; с родителите на учениците; с ръководството на училището; в отношенията с
колегите; в овладяването на собствените реакции. Най-малко са учителите, които имат

www.eufunds.bg
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проблеми с проверяващите. Голям процент от учителите (39%-42%, а в малкия град дори
46%) отговарят, че нямат проблеми в практиката си, което по-скоро подчертава
готовността на учителите да преодоляват трудности и да се справят успешно в
професионалната си дейност.
Фиг. 3

Като цяло учителите оценяват високо образованието си, получено във висшето
училище (срв. с фиг..2). Само 1%-3% от учителите (Фиг. 4) отбелязват специалната научна
област по преподаваната учебна дисциплина като област, в която имат пропуск в
подготовката си. В същото време почти всички

конкретизират области, в които имат

пропуски в подготовката си. Най-често посочвани са областите чуждоезиково обучение,
работа с информационни и комуникационни технологии, възпитателната дейност,
методика, педагогика и психология. Налага се обаче изводът, че образованието във
висшето училище не е прагматично ориентирано по отношение на необходимите знания и
умения за упражняване на учителската професия. Отговорите на учителите сочат
необходимостта от разширяване на присъствието в учебните програми на дисциплини
като: чуждоезиково обучение, информатика и информационни технологии, методика,
психология.

www.eufunds.bg
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Фиг. 4

В кои от посочените области смятате, че имате
пропуски във Вашата базова подготовка (в %)?
40
35
30
25
20
15
10
5
0

голям град

малък град

село

общо

Отговорите на въпросите от втория тематичен блок дават основание за
следния по-важен извод:
Педагогическите специалисти не се чувстват достатъчно мотивирани за работа.
Получената първоначална подготовка във висшето училишще не е достатъчна, за да
задоволи потребностите на учителя за професионално утвърждаване и развитие. Той има
реална нужда от продължаващо образование за перманентно усъвършенстване на
професионалните си компетентности.
Третият тематичен блок (въпроси № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9) е свързан пряко с
нагласите на педагогическите специалисти да се адаптират към промените
Отговорите на въпрос 5 (Фиг. 5) показват, че повече от половината от анкетираните
са склонни да приемат промените, като осъзнават, че за ефективната адаптация е
необходимо да надграждат своите знания и умения. Това твърдение придобива конкретни
измерения, като се сравни с данните от предишния тематичен блок (фиг. 4). Учителите
разбират, че за да отговорят на изискванията на бързо променящата се действителност, те
трябва да усъвършенстват компетентностите си, като сами могат да идентифицират

www.eufunds.bg
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необходимостта от чуждоезикова подготовка, от придобиване на повече знания и умения
за работа с информационните и комуникационните технологии.
Фиг. 5

Приемате ли, че за да се адаптирате към промените
във Вашата образователна институция, трябва да
участвате в обучения и тренинги за надграждане на
знанията, ученията и компетенциите?

70
60
50
40
30
20
10
0

да

отчасти
голям град

малък град

не
село

общо

Данните показват (фиг. 6), че голяма част от педагогическите специалисти, че в
новите обществено-икономически условия, в света на технологиите, все по-често им се
налага да решават проблеми, за които са им необходими знания и умения по психология.
Макар и не всички да са толкова категорични, проличава положителната нагласа за
участие в психологически тренингиза управляване на емоции и преодоляване на
стереотипи.

100

Бихте ли се включили в програми, насърчаващи
самосъзнание, спомагащи участниците да
тълкуват своите чувства, да повишават своята
емоционална грамотност (в %)?

0

да голям град

отчасти
малък
град

село

общо не

Фиг. 6
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Като положителна може да се приеме категорично изразената готовност на повече от
една трета от педагогическите специалисти (фиг. 7) да участват активно в дейности,
насочени към промяна. Разбира се, не бива да се подценява фактът, че почти една пета от
анкетираните не изразяват такова желание., Тук няма данни обаче за негативно
отношение към промените, а по-скоро може да се приеме, че има известна предпазливост
или привързаност към традиционното.
Фиг. 7

Отрицателните отговори на горния въпрос насочват и към възможността да не се
познават новостите, за което се загатва с някои от данните от следващия въпрос № 8 (фиг.
8), който определено затруднява анкетираните – 42% от тях не дават отговор. Все пак не
са малко

педагогическите специалисти (37 %), които отговарят утвърдително, а това

означава, че вече познават добри европейски практики. Може да се допусне, че тези данни
подсказват, че в образователното пространство функционират квалификационни форми с
ориентация към нови педагогически модели.

www.eufunds.bg
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Фиг. 8

Към нови решения насочват данните на фиг. 9. За да се отговори на съвременните
изисквания на общественото развитие голяма част от педагогическите специалисти (42 %)
изразяват мнение, че е необходимо да се привличат като обучители в курсовете за
квалификация представители на бизнеса. Сравнително големият процент на анкетирани
(37 %), които не могат да изразят становище, се обяснява с това, че в изследването
участват учители от различни образователни етапи и от различни видове училища, които
изпитват различни потребности от професионална квалификация.

Смятате ли, че е необходимо да се привличат
като обучители в курсовете за квалификация
представители на бизнеса (в %)?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

да

не

не мога да преценя

Фиг. 9
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Четвъртият тематичен блок (въпроси от №10 до №22) изисква от анкетираните
конкретни отговори, свързани с личното им участие в квалификационни курсове, с
мнението им за провежданите квалификационни форми, както и с вижданията им за
критерии за оценяване и мониторинг на квалификационната дейност.
Като цяло анкетираните заявяват участието си в квалификационната дейност.
Категорични за включването си в квалификационните форми са 84%-92 % от
педагогическите специалисти, а само (8%-16 %) не посещават такива курсове. Като
причини, по които учителите не участват във форми за допълнителна квалификация, се
посочват: липса на средства, липса на време, населеното място не предлага такава
възможност. За една четвърт от педагогическите специалисти, които не посещават
квалификационни форми, причината е в това, че не се отразява върху заплащането. Като
цяло обаче заявената посещаемост на квалификационните форми показва готовност на
учителя за промяна „отвътре” и желание за развитие.
Фиг. 10
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Отговорите
квалификационни
анкетираните

на

въпрос

11

(фиг.

потребности

на

педагогическите

отбелязват

своите

11)

потвърждават

предпочитания

разнообразието

специалисти.
към

семинари,

Половината

на
от

професионални

педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др. Не са малко и
тези

(повече

от

една

трета),

които

насочват

своето

внимание

към

различни

специализации, както и към професионално-педагогическа специализация за придобиване
на професионалноквалификационни степени (ПКС). Процентното съотнешение (26%–16%)
се разпределя между различни видове курсове (въвеждащи, тематични, комплексни),
майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители новатори, форуми
(конференции, конкурси, пленери и др.). Необходимо е да се отбележи, че не са малко и
тези (21%), които не конкретизират своите предпочитания, а се ориентират според това,
което се предлага като квалификационни услуги.
Фиг. 11
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В какви квалификационни форми
предпочитате да се включвате (в %)?
50
37

29

26

24
16

Педагогическите

специалисти

ясно

осъзнават

21

положителното

влияние

на

провежданата квалификационна дейност върху професионалното развитие (вж.: фиг.12).
Особено показателен е фактът, че 77% – 81% от анкетираните потвърждават категорично
стимулиращото значение на допълнителната квалификация, а само 3% – 4% го отричат.
Откроява се тенденция към повишено доверие към квалификационната дейност.
Фиг. 12
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Почти всички анкетирани (вж.: фиг.13) са единни по въпроса за това, че училищното
ръководство подкрепя квалификацията на учителите и другите педагогически специалисти.
72%–78% от анкетираните говорят за цялостна подкрепа, което очертава положителна
промяна на нагласите за квалификация. Налага се изводът, че голяма част от директорите
проявяват разбиране и полагат грижи за висококвалифициран педагогически персонал.
Фиг. 13

Въпрос № 14 е свързан с личните предпочитания на педагогическите специалисти и
с професионалните им потребности (вж.: фиг.14). Повечето от анкетираните (65%)
заявяват, че тематиката е определяща при избора за участие в квалификационен курс.
Повече от една пета от анкетираните считат, че всеки курс/семинар е полезен. По-малък е
броят на учителите, които поставят акцент върху възможността за работа в екип с колегите
по време на курса, както и да се получат квалификационни кредити. Изводът тук е насочен
към обучителните организации и необходимостта да се съобразява тематиката на
обучението със съвременните професионални потребности на учителите.
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Фиг. 14

Анкетираните (63%–69%) предпочитат работата в квалификационните курсове да
преминава като практически задачи и симулации (фиг. 15). Не са малко и тези (42% - 46%),
които биха предпочели дискусионните форми на обучение. Анкетираните не се отказват и
от семинарните, и лекционните занятия. Процентите варират съответно между 32% - 34%
и 21% - 26%. Тези данни показват, че е необходимо да се търси оптимално съчетаване на
различни форми на работа с педагогическите специалисти.
Фиг. 15
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Процентното съотнешение между отговорите на въпрос 16 се разпределя (Фиг 16)
между: обучение за използване на интерактивни методи (49% - 55%); за използване на
информационни и комуникационни технологии (41% - 45%); за работа в агресивна среда
(42% - 45%), в мултиетническа среда (20% - 42%); за темите и съдържанието на предмета,
по който учителите преподават (24% - 27%). Някои от анкетираните (26% - 28%) се
нуждаят от подготовка за взаимодействие със семейството, за взаимоотношенията в
контекста на образователната среда (13% - 18%).
Фиг. 16

Отговорите на въпрос № 17 корелират с отговорите на въпрос № 10 и потвърждават,
че

изявеното

желание

на

педагогическите

специалисти

да

усъвършенстват

професионалната си дейност, като участват в кварификационни курсове, не е случаен
факт (фиг. 17). Голяма част от анкетираните от всички населени места (46% – 52%)
заявяват своето категорично желание за участие, дори и когато такива курсове не се
организират в същата община. За друга немалка част (15% - 18%) потвърждението зависи
от тематиката на курса. Така се постигат и високите проценти на положителни отговори,
дадени на въпрос № 10. Остават учители (14% -22%), които не могат да се включат по
финансови причини (разходите се увеличават извън общината). За някои (3% - 4%) обаче
се намират

и други причини: не обичат да пътуват, уморително е и пр. Тези данни
www.eufunds.bg
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показват, че трябва да се проявява гъвкавост при организирането на квалификационните
курсове и да се използват възможностите на територията на общината.
Фиг.17

Когато учителите трябва да определят кои от изброените институции са найефективни в реализирането на качествена квалификационна дейност (фиг. 18), те не се
колебаят да посочат на първо място департаментите за квалификация на учители към
висшите училища (49% - 55%) от анкетираните. Този процент на доверие към висшето
образование се увеличава, като към него се прибавят и данните общо за висшите
училища. Не се подценява и квалификацията, организирана от МОН (25% -26%) и РУО
(32% - 42%). Синдикалните организации заемат също немалка част от реализираната
качествена квалификация (16% - 26%). Свое място очертава и неправителственият сектор
(12% - 20%).
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Фиг. 18

Повечето от учителите (52% - 60%) декларират, че са посетили през последните 2
години от 2 до 4 квалификационни форми (фиг. 19), а 21% - 27% са участвали в повече от
4, което показва, че тези форми вече са част от професионалната дейност на учителя.
Намалява броят на педагогическите специалисти, които са посетили само 1 курс (13% 18%) или не са посетили нито един (4% -5%). Данните показват, че макар все по-успешно
да се правят стъпки към осъществяване на една постоянно действаща система за
квалификация, все още остават през годината необхванати учители.
Фиг. 19

Колко квалификационни форми сте посетили
през последните 2 години (в %)?
80

60
40
20
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2–4
голям град

повече от 4
малък град

село
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От

данните

за

въпрос

вътрешноинституционалната

№

20

може

квалификация

да

заема

се

направи

определено

извод,

че

място

в

квалификационната дейност на педагогическите специалисти (фиг. 20). 74% от тях смятат,
че участвалите в квалификационни курсове педагогически специалисти е необходимо да
запознаят колегите си с темата и съдържанието на обучението.
Фиг. 20

Активни са педагогическите специалисти и при определяне на критерии за
оценяване на качеството на квалификационните форми, което показва, че учителите
осъзнават необходимостта да се осъществява мониторинг на квалификационната дейност
(фиг. 21). Въпреки многообразието от критерии, проличават натрупвания по отношение на:
актуалност и значимост на темата – 70%; усъвършенстване на професионалните
компетентности – 51%; ресурсна осигуреност – разбираемост и полезност на обучителните
материали – 38%; адекватност и разнообразие на методите на преподаване – 34%;
научно-теоретична и практическа стойност на съдържанието – 31%; оптималност на
образователната среда – взаимодействие между обучаващ и обучавани, техническа
осигуреност – 27%; организация на обучението – продължителност, форма, балансираност
на учебната програма – 20%.
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Фиг. 21

По-разнопосочни са мненията, дали участието на учителя в квалификационни
форми трябва да е условие за оставане в професията (фиг. 22). Голяма част от учителите
(25% - 32%) считат, че това мотивира педагогическите специалисти да останат в
професията, но 46% - 50% от анкетираните не са така категорични. За 21% - 26%
квалификацията не е мотивираща за оставане в професията. Разбира се, тук следва да се
има предвид възрастовата структура на анкетираните педагогически специалисти, от които
по-голямата част са с педагогически стаж над 25 години. А въпросът за мотивиращата
функция на квалификацията е актуален за по-младите педагогически специалисти. Може
да се допусне обаче, че тези данни подсказват известно недоверие към някои от
квалификационните форми.
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Фиг. 22

Смятате ли, че участието в квалификационни
форми мотивира педагогическите
специалисти да останат в професията (в %)?
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Резултатите от четвъртия тематичен блок позволяват да се направят някои поважни изводи:
 Работещите в сектор образование осъзнават допълнителната квалификация като
неотменна част от своята професионална дейност. Проявяват готовност за промяна
„отвътре”, за постигане на качествено образование чрез повишаване на собствената си
квалификация
 Педагогическите специалисти имат нагласа да се включват в програми и мерки
за надграждане на знанията, уменията и компетенциите с оглед ефективна адаптация
към промените. Предлагащите квалификационни курсове е необходимо да проявяват
гъвкавост при организирането на квалификационните курсове: да съобразяват тематиката
със

съвременните

професионални

потребности

на

учителите;

да

се

използват

възможностите на територията на общината; да търсят оптимално съчетаване на различни
форми на работа с учителите.
 Работещите

в

сектор

образование

вземат

участие

в

съществуващите

квалификационни форми. Избират и краткосрочни, и по-дългосрочни курсове, но понякога
участието им се възпрепятства от външни фактори, т.е. възможностите не съответстват на
потребностите.
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 Съществуващата

система

на

квалификация

е

полезна

и

съобразена

с

изискванията на обществото, актуална, но все още не може да обхване всички учители.
Необходими са квалификационни форми, които да я направят още по-мотивираща и
съответстваща на непрекъснато променящата се действителност.
Въпросите от петия тематичен блок (от № 23 до № 26) са пряко свързани с
адаптацията

на

практикуващите

педагози

до

35-годишна

възраст

към

новата

професионална среда .
Голяма част от младите учители (33%) заявяват, че се нуждаят от помощ в
дейността си като учители (фиг. 23). Повече от половината учители (63 %) не са така
категорични, но все пак не крият, че изпитват понякога потребност от подкрепа в
педагогическата си дейност. Едва 4 % от анкетираните се чувстват уверени без подкрепата
на средата в училище/детската градина.
Фиг. 23

Данните от отговорите на въпрос 24 позволяват да се установи дали младите
учители и възпитатели се чувстват сигурни и уверени в училището/детската градина (фиг.
24). Голяма част от изследваните лица (58%) определят като подкрепяща средата, в
която работят, а 38% от тях не са така категорични, но оценката им все пак е
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положителна. Разбира се, има и такива (макар и само 4%), които посочват, че средата е
враждебна, неподкрепяща, не могат да се адаптират.
Фиг. 24

Най-силна подкрепа при въвеждане в професията младите учители (60%) срещат от
страна на директорите. Този факт се потвърждава и от данните, представени на фиг. 25,
които показват, че най-малко проблеми в работата учители срещат с ръководството на
училището/детската градина. Младите педагози подчертават помощта и на колегата по
същия учебен предмет/образователно направление (51%), както и подкрепата на
старшите учители (49 %). Изненадващо само 26% от анкетираните посочват, че главният
учител подпомага дейността им. Толкова са и отговорилите, че методическото
обединение ги подкрепя при въвеждане в учителската професия. Този факт се различава
от първоначалните ни очаквания, че главният учител (както по-опитният колега по същия
учебен предмет/образователно направление) оказва основна подкрепа на младите
учители и възпитатели. Обяснението може да се търси във поетите подкрепящи функции
от директора на образователната институция.
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Фиг. 25

Резултатите показват, че младите учители и възпитатели имат определени
очаквания за уменията и личностните качества, които трябва да притежават колегите,
които ги въвеждат в професията (фиг. 26). Процентното съотношение се разпределя
между посочените качества в диаграмата, като предимство (84%) получават качествата
толерантност,

търпимост,

критичност

и

откритост.

Не

по-маловажни

за

анкетираните учители до 35-годишна възраст се оказват такива характеристики като
умения за работа в екип (65%), комуникативни умения (45%), ангажираност и доверие
(43% ).
Тези данни позволяват да се направи корелация с данните за уменията и
качествата, които младите педагози считат, че трябва да развият у себе си в процеса на
наставничеството (резултатите се представят в следващия блок).
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Фиг. 26

Изводите, които се налагат от данните за петия блок въпроси, са:
 Младите педагози имат нагласа да участват в мерките за адаптиране към новата
среда, изпитват потребност от подкрепа в педагогическата си дейност. Имат желание да се
адаптират към средата, в която работят, оценяват я предимно като подкрепяща
 Имат нагласа да приемат и да прилагат новото, да надграждат знанията и
уменията си. Имат и определени очаквания за личностните качества, които трябва да
притежават колегите, които ги въвеждат в професията.
 Подкрепа при въвеждане в професията младите учители срещат най-напред от
директорите, колегата по същия учебен предмет / образователно направление, от
старшите учители. Главният учител и методическото обединение все още нямат водеща
роля в дейностите по подпомагане на младите учители в училище.
Въпросите от шестия блок (от № 27 до № 31) са естествено продължение на
съдържателните аспекти от петия блок. Чрез тях информацията за подкрепящата среда се
конкретизира в характеризиране на наставничеството в образователната институция.

www.eufunds.bg

37

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

Свободните отговори на въпрос № 27 от анкетната карта (табл. 10) се представят от
анкетираните както чрез отделни реплики, таки и чрез цялостни текстове. В тях младите
педагози изразяват своите познания и представи за наставничеството. Част от отговорите
на младите педагози показват липса на наставничество в конкретната образователна
институция, както и конкретен израз на представи за наставничеството.
Таблица № 10
В какво се изразява наставничество във Вашата
образователна институция?

Отговори
в%

Примери за
положителни
отговори

 Наставничеството играе ключова роля в развитието на
уменията на младия учител и му дава възможност да черпи опит
от професионалист в конкретната област. Наставничеството е
качествено и ефективно предаване на опит и подкрепа, за да
може младият учител бързо, ефективно и практически да
навлезе в естеството на работата. Наставникът има за задача да
подпомага в различни направления като планиране на урок и
подготовка, управление на класната стая, професионална
отговорност и т.н.
 В изслушването, посочването на правилната стратегия за
действие/преподаване, в съдействието при възникнали
проблеми, в насърчаването на дейностите извън учебния
предмет, в адекватното отношение и разбирането, с което се
подхожда към възрастта и опита ми.
 Колегите се отзовават при нужда и подпомагат младите
учители при необходимост, разясняват им как да се справят с
попълването на документацията, в изготвянето на
разпределенията по съответния предмет и др.
 Подпомагане на младшите учители в подготовката на
годишните разпределения по образователните направления и
план-конспектите за отделните ситуации. Във всеки един от
режимните моменти се обсъждат възможностите за по-добра
комуникация и създаване самочувствие в младите учители.
 В нашата образователна институция наставничеството се
изразява предимно в сътрудничество с колегите и
продължително взаимодействие с тях.
 Директорът със заповед определя наставник. Наставникът
подпомага младия учител в планирането на педагогическите
дейности, запознава го с училищната документация и
попълването й, отговаря на въпроси и др. във връзка с УП и др.
 Административната дейност в класното ръководство, Методика
на оценяване знанията на учениците. Нито едно от тези неща не
съм учила в университета, а е трябвало.

71 %

Примери за
отрицателни
отговори

 Няма наставничество.
 Осъществява се проформа.
 Никой не ме е наставлявал. Всичко научих с течение на
времето.

29 %
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Данните за свободните отговори на въпрос № 27 варират от характеризиране на
дейности,

осъществявани

в

конкретна

образователна

институция,

до

обобщени

определения на наставничеството като процес. Техният анализ показва широк диапазон
на функции: от по-общо въвеждане в работата до конкретна методическа помощ. Личи
стремежът на някои от младите педагози да направят обобщение и да дефинират
наставничеството като процес на: Оказване на пълна помощ във всеки един аспект на
работата / Показване на тънкостите на професията / Подкрепа, сътрудничество,
комуникация, екипност при изпълнение на дейностите, корекции от страна на колеги с
по- голям професионален опит.
Разбирането на наставничеството като процес се означава чрез взаимодействие
между субекти или въздействие на един субект (наставник) върху друг (наставляван).
Например: Взаимно наблюдаване на уроци. / Предаване на минал опит и положителни
учебни практики от старшите учители към младите. / Подпомагане със съвети,
предложения за участие в проекти, своевременни отговори на въпросите ми.
В някои от отговорите акцентът се поставя върху наставничеството като качство на
опитния професионалист. Например: Формиране на умения за работа в екип; за
планиране, организиране и провеждане на учебна дейност; на толерантност и
търпимост в работата /Наставничеството се изразява в практическо осмисляне на
теоретичните знания.
Представите на част от младите педагози може да се обобщят като разбиране за
определен субект – човек с опит, който помага на друг човек в професионалната дейност:
Помощ и подкрепа от помощник-директора, градивна критика, стимулиране за
използване на иновативни методи / Периодични срещи и събеседване с главния учител
и старши учители / Наставникът идентифицира проблемите в работата на младия
учител и го подпомага, за да ги преодолее.
Някои от младите педагози разбират наставничеството по-скоро като метод, начин
да се предава професионален опит, начин да се помага, да се подкрепя. Например:
Съвети и добри практики по съответния предмет или в професионалната
направление / Съвети, свързани с подхода към учениците / Препоръки за повишаване
ефективността на учебния процес.

www.eufunds.bg

39

Проект № BG05M9OP001-4.001-0187-C01
„Подобряване на транснационалното сътрудничество между България и Румъния
в областта на социалните иновации“” се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.eufunds.bg

В отговорите на младите учители и възпитатели срещаме и формулировки, в които
наставничеството

се

интерпретира

като

организационна

форма

или

дейност,

регламентирана със заповед на директора: Участие в методически обединения /
Определен със заповед на директора старши учител, който ни подпомага при работата
със ЗУД, методиката на преподаване и др. В някои случаи наставничеството се означава
с формални действия (Разработване на програма за наставничество) или се
индентифицира с контролни функции (Следене на резултата или качеството на
работа).
Анализът на резултатите дава възможност те да бъдат систематизирани по области
на наставничеството (табл. 11).
Таблица № 11
Области на
наставничество
Адаптация към конкретното
работно място

Примери
 Въвеждане в работата
 Запознаване с работното място, и развитие на
професионалния потенциал
 Адаптация към педагогическия колектив
 Мотивиране и адаптиране към промените, работа в екип,
анализ на ситуациите и др.

Методическа подготовка по
конкретната специалност

 Консултиране по въпроси, свързани с пряката педагогическа
дейност, подготовка на уроци/ педагогически ситуации;
коментиране на разработени уроци; съставяне на изпитни
тестове
 Помагане в подготовката на подходящите учебни материали
и съвместна работа с новопостъпилите колеги

Водене на учебна и
училищна документация

 Запознаване с нормативната база и методологията на
преподаване
 Водене на учебна и училищна документация; обработка на
учебната документация

Работа със специфични
групи ученици

 Методическа помощ, свързана с разрешаване на конфликти
 Съвети за ситуации с проблемни ученици

Работа с родители

 Работа с родителите и обществените институции

Подготовка на извънкласни и
извънучилищни дейности

 Оказване на подкрепа и помощ в подготовка на извънкласни
мероприятия
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По отношение на продължителността на наставничеството (фиг. 27) анкетираните
млади учители преобладаващо отговарят (66 %), че то трябва да продължи докато е
необходимо и не посочват конкретен период от време, 17% искат наставничеството да
продължи една година, докато за 13% от педагогическите специалисти необходимият срок
за подкрепа е шест месеца. Малък дял (4 %) обаче предпочитат повече от една година да
са под наблюдението и опеката на наставник.
Фиг. 27

На фиг. 28 по-долу се представят областите, в които анкетираните очакват да
получат съдействие и подкрепа по посока на: водене на учебна и училищна документация
– 79%, подготовка на уроци/педагогически ситуации – 37%, работа с родители и други
заинтересовани страни (34%) и адаптация към педагогическия колектив (31%). Високата
стойност на данните за помощта, която младите педагози очакват при воденето на
учебната и училищната докуменатция, съответстват на идентифицираните от тях пропуски
в базовата подготовка и трудности в работата. По-ниските проценти на учителите, които
се нуждаят от подкрепа в обичайно проблемни зони, каквито са: работа в интеркултурна
среда; работа с деца и ученици със СОП и с изявени дарби; подготовка на извънкласни
дейности, може да се обяснят с прилагането на щадящи мерки в много училища спрямо
младите учители и възпитатели, за да не попадат те в проблемни области.
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Фиг. 28

Данните от диаграмата дават информация за качествата и компетентностите, които
младите педагози биха искали да развият у себе си в процеса на наставничеството. Тази
преценка на анкетираните е от особено значение за анализа на възможностите на
наставничеството за осигуряване на подкрепяща среда в образователната институция.
Резултатите показват, че за почти половината от младите педагози първостепенно
значение имат уменията за планиране, организиране и провеждане на учебна дейност,
следвани от уменията за мотивиране и адаптиране към промените. Прави впечатление, че
процентните съотношения са почти равномерно разпределени между уменията за: работа
в екип и възлагане на задачи, поведение пред аудитория, оценяване, анализ на ситуации.
Това показва, че младите учители и възпитатели имат точна представа и положителна
нагласа за осъществяване на качествен учебно-възпитателен процес в съвременната
образователна институция. Трябва да се отбележи, че учителите не са подценили и
комуникативните умения, макар и да са отбелязани само от 14% от анкетираните. Ако се
направи сравнение с уменията и качествата, които младите педагози очакват да
притежават наставниците им, веднага ще забележим, че анкетираните поставят различни
акценти. За себе си дават предимство на уменията, необходими им за осъществяване на
пряката учебно-възпитателна дейност. С това може да се обясни и различието в данните
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за комуникативните умения, имащи по-висока стойност за по-опитните колеги, които
въвеждат в професията младите учители.
Фиг. 29

Въпрос № 31 конкретизира връзката между петия и шестия блок въпроси.
Отговорите на анкетираните са своеобразно обобщение на очакванията за „подкрепяща
среда“ на учителите и възпитателите до 35-годишна възраст. Богатият набор от текстове
позволява да се обобщят предложенията за подобряване на училищната среда за поефективна адаптация на младите учители и да се систематизират в няколко групи
(табл.12).
Таблица 12
Групиране на
свободните
отговори
Развитие на
наставничеството

Какви са Вашите предложения за подобряване на училищната среда в
подкрепа на младите учители?
 Младите учители да имат наставник, с който да работят ежедневно.
 Смятам, че трябва да има наставници, които знаят ролята си като
такива и да бъдат достатъчно компетентни да помагат. Наставници да
има в различни области: например наставник по документация, наставник
по английски език, наставник работа с родители и т.н. Наставниците
трябва да бъдат обучавани за съответните компетенции. И всички, не
само новите учители трябва да се възползват от тях, стремейки се към
постоянно учене и развитие. Задължително според мен е да има
съвместни инициативи между млади и старши учители - наблюдаване на
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часове, съвместни уроци и проекти.
 Младият учител трябва да има възможност да наблюдава уроци на
своя наставник, преди да встъпи в практическо преподаване и урочна
работа с учениците. Да подготвя уроци със своя наставник, да има
възможност да ги изнася и анализират заедно.
 Наставничеството е нещо, което описах в своя план за професионално
развитие, като споменах, че бих се радвала да получавам информация от
администрацията на учебното заведение за квалификации, надграждане
на езиковото ниво и осъвременяване на познанията в сферата на
образованието.
 Внедряване на училищни психолози и регламентиране на
наставничеството.
 Младите учители да посещават часове на опитни учители, да взимат
добри практики, да обсъждат и дискутират с опитните часовете им.
Опитните учители, след като покажат как водят час, да наблюдават
младите и да им дават конструктивна обратна връзка.
 Да получават възможност да присъстват на уроците на по-опитните си
колеги.
 Определено ще е от полза към всеки млад учител да има наставник с
опит, който да му помага и да сътрудничи единствено с него.
 Взаимно посещаване на уроци.
 Нека посещенията от инспектората не се изразяват само в
контролната дейност. Какво лошо има инспектор да изнесе урок? Да
проведе изпитване? Да оцени децата? Защо не? Мисля, че ще е доста
по- полезно за всички.
Възможности за
допълнителна
квалификация и
професионално
развитие

 Повече квалификационни курсове за млади учители.
 Организиране на повече семинари и обучения за повишаване на
квалификацията и обмяната на опит.
 Повече подготовка в университета за водене на училищна
документация и запознаване с отговорностите.
 Според мен контролът върху дейността на младите учители трябва да
бъде по-строг с цел самите те да добият реална представа за себе си
като учители. Би трябвало да има повече възможности за обучения и
квалификации, които да са адекватни на потребностите на тези учители.
 Обучения за млади учители, достъпна компютърна техника и учебни
материали.
 Допълнителни материали за работа с цел иновации в образованието.
 Да се осигури повече литература за използване в иновативни методи.
И допълнителни материали, за да се използват, като дидактични игри.
 Актуализиране на учебниците и учебните планове, намаляване на
годишния норматив на преподавателите.
 Развиване на програми и проекти, насочени конкретно към младите
учители до 35 години, включително и обучение в чужбина - обмен на
добри практики.
 Не може ли да се използват 8-те процента - параграф "Квалификации"
от годишния фонд „Работна заплата“ за придобиване на ПКС? Вместо да
се правят никому ненужни и неизползваеми в практиката обучения на
учителите само, за да се изразходят тези средства от бюджета на
училищата. Ето път за кариерно израстване- чрез повишаване на
квалификацията.

Адаптация в
педагогическия

 Да има повече толерантност, разбиране, подкрепа, търпимост и
откритост към младите учители.
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колектив

 Да се дадат повече права на учителите като цяло,за да могат да
упражняват ефективен контрол върху учебния процес и дисциплината.
 Младите учители трябва да бъдат достойно и обективно включени в
педагогическия колектив, в общи събития с колеги и ученици. Менторство
от по-опитни колеги, посещения в класната стая, разговори с младите
учители, обучения, индивидуални планове за развитие.
 Да бъдат насърчавани от ръководството при организиране на
извънкласни дейности.
 Екипност и толерантност между колегите, подкрепа и разбиране при
нужда.
 Нуждаем се спешно от радикални промени. Младите учители трябва
да имат право да се учат и развиват; право на избор и преценка по
отношение на методите на преподаване; право на уважение и достойно
съществуване.
 Подкрепа на младите учители: официално представяне пред
родителите, поставяне акцент върху добрите качества и способности на
младите учители.
 На първо място бих предложила учителите с опит да подкрепят новите
учители и да им предават своя опит. Младите учители имат нужда от поголям авторитет и пред колеги, родители и деца, като това се възпитава
още в семейството, а след това в детската градина и училището. Занаята
не би трябвало да се "краде", а да се предава.

Изява на
професионалните
и личностните
качества на
младия педагог

 Възможност за повече свобода при използване на разнообразни
методи на обучение.
 Освен от менторство, младите учители се нуждаят и от възможност да
се изявят и да наложат своите идеи - обединението на по-възрастните и
опитни учители понякога, най-вероятно несъзнателно, спира устрема на
младите учители за иновации в учебния процес и понякога
"менторството" от тяхна страна ограничава младия учител.
 Младите учители в работата си е необходимо да получат свобода да
реализират своята представа за организация и провеждане на уч.
часове.подкрепата на педагогическата общност е необходимо да е в
подкрепа на методическата подготовка.
 Младите учители трябва да получат повече съдействие и подкрепа в
периода на адаптация към педагогическия колектив: при планиране,
организиране и провеждане на учебната дейност.
 По голяма подкрепа от старшите учители, да се разрешава повече
креативност в работата, а също така да се поощряват иновациите,като
средство за разчупване на стереотипите в училищната среда.
 Като млад учител, работещ в сферата на образованието за
постигането на високи цели и усъвършенстване знанията на учениците,
бих желала часовете ми по Учебна практика да са изнесени, т.е. да ги
вкарам в реална работна среда. Да видят, чуят и опитат.
 Младите учители, трябва постоянно да бъдат насърчавани и
мотивирани за работа. Не бива да се подценяват техните качества и
компетентности.

Повишаване на
обществения
престиж на
професията

 Разгласяване положителната страна и удовлетворението, което носи
работата като учител. Това би се постигнало чрез срещи и разговори на
утвърдени преподаватели със студентите от университетите
(уъркшопове, семинари, лекции).
 Предприемане на мерки за намаляване агресията от ученици към
учители, беседи за родители, които активно да съдействат.
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 Ограничаване на съществуващите "права" на учениците,
възможността ученик да остава да повтаря годината в начален курс, за
да я няма ширещата се неграмотност сред младото поколение, преглед
и пренаписване на учебници и помагала, премахване на обвързващите
делигирани бюджети, абсолютният абсурд в нашето образование,
учениците знаят, че училището е зависимо от тях, че те "носят" пари и не
можеш да им кажеш и две по-строги думи.
 Създаване на закони, които да защитават правата на учителите,
защото в момента само родителите и децата имат права. При децата
със СОП положението е също трагично -всеки млад човек би се отказал
от учителската професия ако му сложат в групата даже и едно такова
дете, а да не говорим за 3. Това е просто абсурдно.
Оценяване на
учителския труд

 Да се развият и утвърдят стандарти за оценяване и признаване на
учителските успехи, както и мотивиране за адаптиране към промените.
 Според мен младите учители са ощетени , защото в системата за
кариерното развитие заемаш определена длъжност само като придобиеш
определен трудов стаж, което не е правилно. Един млад учител може да
върши повече работа от един с 10 години стаж. Това е професия, в която
личността на учителя е определяща, неговите лични качества трябва да
се взимат предвид и да се оценява обективно работата на всеки отделен
учител.

Подобряване на
материалната
база

 Оборудване на детските градини със съвременни информационни
технологии и програмни продукти за адекватно осъществяване целите на
предучилищното образование.
 Също така училищната среда трябва да е достатъчно модернизирана
откъм технологии, за да може младия учител да прилага на практика
своите съвременни знания и умения.
 Безплатен интернет за учители; достъп до специализирани сайтове.

Административни
мерки

 Увеличаване на работната заплата.
 Да се назначават повече млади учители, те променят училищната
среда.
 Повече сигурност за работното си място.
 Да се въведе по-добра законова уредба, която да внася сигурност и
нормално изпълнение на задълженията.
 Липса на дискриминация, при кандидатстване за работа, трудовият
стаж да не е критерий за избор.
 Младостта на работещите не трябва да е ключов фактор при тяхното
възнаграждение.
 По-чести срещи между ръководството и младите учители.
 Препоръчително е да има по-голяма сигурност относно задържането
на работа, а не както е сега - назначаване за една учебна година. На
младите учители трябва да се помага да се реализират и да израстват в
професията си.
 Всички учители в пенсионна възраст да излязат в пенсия и да
освободят работни места за младите учители.
 Младите учители са под постоянен стрес дали договорът им ще бъде
подновен за следващата година, а от това се възползват директорите,
които ги държат в шах, да не шават много и да си затварят устата, да си
мълчат.
 Необходимо е да се наложи "политика", която да оказва подкрепа и
адаптиране на младия преподавател в училище не чрез "силови" мерки,
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а по начин, отговарящ на новото време. Образователната система може
много да спечели от младите хора. Те са в състояние да променят
закостенелия образователен поглед на едно отминало време. Как може
да стане това? Това е възможно, ако се даде път на младите кадри. Ето
ги и основните моменти, които биха помогнали за задържане на младите
кадри в сферата на образованието: - повишаване на работната заплата,
като тя бъде съобразена с ангажираността на учителя в училищните и
извънкласни дейности; - признаване постиженията на учителя и
информиране на медиите за това.
 В РИО младите учители да имат консултант, който да ги съветва и
напътства, ако се налага да им окаже подкрепа в професионалния им
път. Да се назначават учители от РИО, а не както досега от Директорите,
така ще се намали достъпа на хора, които не са за учителската професия
или пък я упражняват заедно с някаква друга професия, но за сметка на
учителската. Така ще се назначават учители с качества и умения, а не с
връзки. Да се гледат внимателно и работните дни на учителя, тъй като
има колеги, които цялата учебна година прекарват в болнични и отпуски.

От шестия блок въпроси може да се направят следващите изводи:
 Младите педагози имат най-обща представа за наставничеството. Не винаги то
отговаря на очакванията им или изобщо не съществува в училището / детската градина.
Разнообразните характеристики, които се изтъкват от младите учители и възпитатели,
обхващат отделни области на наставничеството: адаптация към конкретното работно
място, методическа подготовка по конкретната учебна дисциплина, водене на учебна и
училищна документация, работа със специфични групи ученици, работа с родители,
подготовка на извънкласни и извънучилищни дейности.
 Забелязват се известни колебания за продължителността на наставничеството,
но има ясно заевена позиция относно областите, в които се очаква съдействие и подкрепа.
Акцент се поставя върху воденето на учебна и училищна документация, подготовката на
уроци/педагогически ситуации, работа с родители и други заинтересовани страни,
адаптация към педагогическия колектив. Високата стойност на данните за помощта, която
младите педагози очакват при воденето на учебната и училищната докуменатция,
съответстват на идентифицираните от тях пропуски в базовата подготовка и трудности в
работата.
 Младите педагози умеят да преценят кои качествя и компетентности е
необходимо да развият у себе си в процеса на наставничеството. Те имат точна представа
и положителна нагласа за осъществяване на качествен учебно-възпитателен процес в
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съвременната

образователна

институция.

Открояват

се

възможностите

на

наставничеството за осигуряване на подкрепяща среда в образователната институция.
 Предложенията за подобряване на училищната среда в подкрепа на младите
учители, които анкетираните правят, потвърждават амбицията на младите хора да се
задържат в учителската професия, като надградят знанията и уменията си, развият своите
компетентности и повишат качеството на работата си. Разнообразните дейности и мерки
са по посока на: развитие на наставничеството, възможностите за допълнителна
квалификация и професионално развитие, адаптация в педагогическия колектив, изява на
професионалните и личностните качества на младия педагог, повишаване на обществения
престиж на професията, оценяване на учителския труд, подобряване на материалната
база, административни мерки.
Направеното изследване насочва към по-общия извод:
В

съвременните

условия

педагогическите

специалисти

ясно

осъзнават

необходимостта от продължаващо образование за непрекъснато надграждане на
знанията, уменията и компетентностите си с оглед на ефективна адаптация към
промените. Проявяват зрялост при самооценката на професионалната си дейност. Те са
готови да осъществяват качествена промяна в образованието чрез собствената си
квалификация. Умеят да оценяват положителното в сега действащата система за
квалификация и имат нагласа да се включват в програми и мерки за професионално
развитие.
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Приложение № 1
АНКЕТНА КАРТА
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Уважаеми колега,
Чрез отговорите на въпросите в тази анкетна карта Вие ще вземете участие в
проучване на нагласите на работещи в сектор образование към включване в програми и
мерки за надграждане на знанията, уменията и компетенциите. Ще подпомогнете
изследователския екип да установи отношението на педагогическите специалисти към
качеството на своята професионална дейност, визията му за професионалното развитие с
оглед ефективна адаптация към промените.
Анкетната карта включва две части. Първата се попълва от всички педагогически
специалисти. Втората се попълва само от млади учители – до 35-годишна възраст.
І ЧАСТ, КОЯТО СЕ ПОПЪЛВА СЕ ОТ ВСИЧКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Данни за Вас
Пол: а) мъж; б) жена
Възраст: ……… години
Педагогически стаж: .......... години
Професионалноквалификационна степен: ……………........
Клас, в който преподавате: ...................................................
Учебен предмет/и, по който/които преподавате: ……………
...................................................................................................
Вид на училището: ..................................................................
Населено място: ......................................................................
Област: ………………………………………………………..........
1. Задоволява ли Ви професионалното равнище, на което се намирате?
а) да, напълно
б) да, донякъде
в) не
2. Смятате ли, че сте достатъчно компетентен по специалността, която сте
придобили във висшето училище?
а) да, напълно
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б) да, но се налага да чета допълнително
в) не съвсем
г) не, всичко бързо се променя
3. Имате ли проблеми с качеството на педагогическата си практика в следните
отношения?
(възможни са повече отговори)
а) с учениците
б) с колегите
в) с ръководството на училището
г) с родителите на учениците
д) с проверяващите
е) в овладяването на собствените си реакции
ж) в мотивацията си за работа
з) нямам проблеми
и) друго (посочете) ………......................................................................
4. В кои от посочените области смятате, че имате пропуски във Вашата
професионалноквалификационна подготовка?
(възможни са повече отговори)
а) специалната научна област по преподаваната учебна дисциплина
б) методиката на обучението по предмета
в) педагогиката и психологията
г) възпитателната дейност (гражданската, екологичната и др. подготовка)
д) чуждоезиковата подготовка
е) работа с информационни и комуникационни технологии
ж) ДОС
з) нямам пропуски
и) друго (посочете) ………......................................................................
5. Приемате ли, че за да се адаптирате към промените във вашата образователна
институция, трябва да участвате в обучения и тренинги за надграждане на знанията,
уменията и компетенциите:
а) да
б) отчасти
в) не
6. Бихте ли се включили в програми, насърчаващи самосъзнаване, спомагащи
участниците да тълкуват своите чувства, да повишават своята емоционална грамотност?
а) да
б) отчасти
в) не
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7. Бихте ли поели допълнителни ангажименти, които изискват работа по проект,
свързан с промени във вашата образователна институция?
а) да
б) отчасти
в) не
8. Смятате ли, че се представят добри европейски практики в квалификационните
форми?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
9. Смятате ли, че е необходимо да се привличат като обучители в курсовете за
квалификация представители на бизнеса?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
10. Посещавате ли предлаганите квалификационни форми?
а) да
б) не
Ако „не“, посочете причината:
(възможни са повече отговори)
1) липса на време
2) липса на средства
3) населеното място не предлага такава възможност
4) не са достатъчно интересни
5) не се отразява върху заплащането
6) друго (посочете) …………........................................................
11. В какви квалификационни форми предпочитате да се включвате?
(възможни са повече отговори)
а) курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.
б) семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи,
практикуми, лектории и др.
в) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата
подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с
управление на образованието
г) професионално-педагогическа специализация за придобиване на ПКС
д) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители новатори
е) форуми (конференции, конкурси, пленери и др.)
ж) каквито квалификационни форми се предлагат
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12. Провежданата квалификационна дейност отразява ли се положително върху
Вашето професионално развитие?
а) да
б) не
в) не мога да определя
13. Ръководството на Вашата образователна институция
квалификацията на учителите и другите педагогически специалисти?
а) цялостно
б) частично
в) не
г) не мога да преценя

подкрепя

ли

14. Смятате ли, че тематиката на квалификационния курс е определяща при избора
Ви за участие в обучение?
а) да, основно
б) не, няма значение
в) всеки курс/семинар е полезен
г) важна е възможността за работа в екип с колегите
д) определяща е възможността да получа кредит/и
е) друго (посочете) ……........................................................................
15. Каква организация на квалификационно обучение бихте предпочели?
(възможни са повече отговори)
а) лекционна
б) семинарна
в) дискусионна
г) практически задачи и симулации
д) друго (посочете) ……........................................................................
16. От какъв тип квалификационно обучение смятате, че имате нужда?
(възможни са повече отговори)
а) за използване на информационни и комуникационни технологии
б) за използване на интерактивни методи
в) за работа в агресивна среда
г) за работа в мултиетническа среда
д) за темите и съдържанието по предмета, който преподавам
е) за взаимодействие със семейството
ж) за взаимоотношенията в контекста на образователната среда
з) друго (посочете) ……........................................................................
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17. Бихте ли участвали в квалификационен курс, който се провежда извън Вашата
община?
а) да
б) зависи от тематиката
в) зависи от обучителите
г) не, ако е свързано с финансови разходи
д) не, не обичам да пътувам
е) друго (посочете) ……......................................................................
18. Моля, определете кои от изброените институции са най-ефективни в
реализирането на качествена квалификационна дейност за Вас лично.
(възможни са повече отговори)
а) МОН
б) висшите училища
в) департаментите за квалификация на учители към висшите училища
г) РУО
д) неправителствените организации
е) синдикатите
ж) други (посочете) …….........................................................................
19. Колко квалификационни форми сте посетили през последните 2 години?
а) 1
б) 2–4
в) повече от 4
г) нито една
20. Смятате ли, че участвалите в квалификационни курсове педагогически
специалисти е необходимо да запознаят колегите във вътрешноинституционалната
квалификация с темата и съдържанието на обучението?
а) да
б) не
в) не мога да преценя
21. По какви критерии трябва да се оценява качеството на квалификационните
форми?
а) актуалност и значимост на темата
б) научно-теоретична и практическа стойност на съдържанието
в) усъвършенстване на професионалните компетентности
г) ресурсна осигуреност – разбираемост и полезност на обучителните материали
д) адекватност и разнообразие на методите на преподаване
е) организация на обучението – продължителност, форма, балансираност на
учебната програма
ж) оптималност на образователната среда – взаимодействие между обучаващ и
обучавани, техническа осигуреност
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з) друго (посочете) ………………………………………………………….
22. Смятате ли, че участието в квалификационни форми мотивира педагогическите
специалисти да останат в професията?
а) да
б) отчасти
в) не
г) друго (посочете) ………......................................................................
ІІ ЧАСТ, КОЯТО СЕ ПОПЪЛВА СЕ САМО ОТ МЛАДИ УЧИТЕЛИ –
ДО 35-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
23. Като млад учител имате ли потребност от подкрепа в работата?
а) да
б) да, понякога
в) не
24. Бихте ли определили като подкрепяща средата, в която работите?
а) да
б) да, донякъде
в) не
25. Кой Ви подкрепя (подпомага) в училище/детската градина при въвеждането Ви в
учителската професия?
(възможни са повече отговори)
а) колегата по същия учебен предмет/образователно направление
б) старшите учители
в) главният учител
г) методическото обединение
д) директорът
е) никой
ж) друго (посочете) ..............................................................................
26. Какви умения и личностни качества очаквате да притежават колегите, които ви
въвеждат/подпомагат в работата?
(възможни са повече от един отговор)
а) комуникативни умения
б) умения за работа в екип
в) толерантност, търпимост, критичност и откритост
г) ангажираност и доверие
д) друго (посочете) ..............................................................................
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27. В какво се изразява наставничество във Вашата образователна институция?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
28. Според Вас трябва ли да бъде
наставничество?
а) до 6 месеца
б) до 1 година
в) повече от 1 година
г) толкова дълго, колкото се налага

регламентирана

продължителността на

29. В кои области очаквахте и получихте съдействие и подкрепа?
(възможни са повече отговори)
а) подготовка на уроци /педагогически ситуации
б) водене на учебна и училищна документация
в) работа с родители и други заинтересувани страни
г) работа с деца ученици със СОП и изявени дарби
д) работа в интеркултурна среда
е) подготовка на извънкласни/допълнителни дейности
ж) адаптация към педагогическия колектив
з) друго .................................................................
30. Какви качества и компетентности бихте искали да формирате в процеса на
наставничество?
(възможни са повече отговори)
а) за поведение пред аудитория
б) за работа в екип и възлагане на задачи
в) за планиране, организиране и провеждане на учебна дейност
г) умения за мотивиране и адаптиране към промените
анализ на ситуации
д) умения за оценяване
е) комуникативни умения
ж) друго....................................................
31. Какви са Вашите предложения за подобряване на училищната среда в подкрепа
на младите учители?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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