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ЕФЕКТИВНОСТ НА 
ОБУЧЕНИЕТО

• Ефективността е 

съотносима с 

процеса 

(технологията) за 

достигане до 

определено качество, 

изразява степента на 

икономичност 

(рационалност) на 

образователния 

продукт.



Ефективност на 
обучението

• Тя е степента на 

постигане на целите 

на одитирания обект 

при съпоставяне на 

действителните и 

очакваните резултати 

от неговата дейност.



Показателите за 
ефективност:

• осигуряват база за оценяване на

количествената ефективност на една система.

• Разделят се на:

• Входни: например - брой и квалифицираност на 
персонала, обем на библиотечния фонд;

• Процесуални - не са пряко доказателство за 
това какви са постиженията спрямо целите, 
независимо, че с тяхна помощ е възможно да се 
обясни защо едно постижение е добро или 
лошо;

• Изходни - могат да дадат поглед върху 
ефективността на дейността. 



ИКТ
• Най-често срещаните образователни цели в 

стратегическите документи, свързани с 

компетенциите за работа с цифрови

технологии, са усъвършенстването на 

интеграцията на информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) в 

преподаването и ученето, усвояването от 

учениците на необходимите умения по ИКТ, 

осигуряване на обучение по ИКТ за учителите и 

подобряване на инфраструктурата на ИКТ в 

училищата. 



Необходими са по-нататъшни усилия в подкрепа на 

развитието на универсални умения

• Универсалните, наричани още

интердисциплинарни, компетенции като

информационни и комуникационни технологии, 

предприемачество и гражданско образование 

са широко интегрирани в учебните програми на 

ниво основно и средно образование.



• Когато универсалните умения имат

интердисциплинарен статус, свързаните с тях

цели или резултати са включени в отделни части 

от учебната програма, които не са обусловени

от определен учебен предмет. 

•



• Често могат да бъдат включени в раздели, посветени
на интердисциплинарни цели, предмети или 
компетенции. 

• Алтернативно, този вид универсални умения могат да 
бъдат включени в уводните раздели, посветени на 
общите цели или, в определени случаи, да се посочи
обособена интердисциплинарна учебна област, 
която всички учители са длъжни да прилагат. 



• В действителност, интердисциплинарният статус 

предполага всички учебни области и предмети

от учебната програма, да имат принос за 

придобиването на съответните компетенции. 

По- специално по отношение на преподаването

на компютърни умения от учителите по различни

учебни предмети се изисква да умеят да 

използват информационните и комуникационни

технологии КАТО ИНСТРУМЕНТ в преподаването, а 

учениците да ги използват при изпълнението на 

различни задачи



УНИВЕРСАЛНИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

• Универсалните 
компетенции могат да 
бъдат интегрирани и в 
съществуващи учебни
предмети.

• В тези случаи целите и 
резултатите от 
обучението, свързани с 
компютърните умения, 
гражданските
компетенции и 
предприемачеството са
внедрени в 
специфичната учебна
програма за тези
предмети



ПРОМЕНИ
• Промени в работните практики и подходите за 

преподаване;

• Проблем е когато учителите са специализирани

само в една академична област;

• Първоначалната подготовка и професионалната

квалификация на учителите понякога играят

основна роля за развиването на НОВИ РАБОТНИ 

НАВИЦИ, УМЕНИЯ И ТЕХНИКИ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ.



Мерки 
• Развитието на универсалните компетенции се 

разглежда като колективен процес в рамките на 

училищата, в който следва да участват всички

преподаватели.

• Не трябва да се пренебрегва и 

разпределението на отговорностите в хода на 

този процес.



Мерки 
• Разработването на ясни насоки за това как 

трябва да се преподават универсалните

компетенции в рамките на конкретни учебни

предмети или запознаването на учителите с 

преглед на основните взаимовръзки между 

компетенциите и специфичните области на 

обучение или учебни предмети



Мерки 
• Учителите да разработват интегрирани

образователни дейности, които да позволят на 

учениците да напредват към постигане на 

целевите резултати В ДВЕ И ПОВЕЧЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ЕДНОВРЕМЕННО.

• ПРИМЕР – ЗАДАЧАТА ЗА КОМПЮТЪРНО 

МОДЕЛИРАНЕ!!!

• Преодоляване на потенциалните трудности пред 

въвеждането на интердисциплинарния подход.



ИНОВАТИВНИ 
УЧИЛИЩА

• С влизането в сила на ЗПУО в системата на 

образованието се въвеждат училища с нов статут –
иновативни. 

• ТЕ постигат подобряване на качеството на 
образованието, като:

• 1. разработват и въвеждат иновативни елементи по 
отношение на организацията и/или съдържанието на 
обучението;

• 2. организират по нов или усъвършенстван начин 
управлението, обучението и учебната среда;

• 3. използват нови методи на преподаване;

• 4. разработват по нов начин учебно съдържание, 
учебни програми и учебни планове.



КАК СЕ ОЦЕНЯВАТ КЛЮЧОВИТЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ?
• Оценяването на постиженията на учениците е 

неразделна част от процеса на учене и 

преподаване и е основен инструмент за 

подобряване на качеството в образованието.

• Характерът и съдържанието на оценяването

може да охарактеризира процеса по 

преподаване и учене и да ограничи употребата

на по-иновативни модели на преподаване.

• Оценяването е ключов аспект от изпълнението на 

ключовите компетенции





ПОДХОД КЪМ 

СЛЕДВАЩИЯ МОДУЛ 2:
• ОЦЕНЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ.

• НАУЧНИ ПОДХОДИ И СРЕДСТВА В ОЦЕНЯВАНЕТО.

• ДОС ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО.


