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ИСТОРИЯ. Интензивните изследвания на училищната ефективност и свързаните с нея
области на училищно оценяване и усъвършенстване започват през 60-те години на ХХ век
(Coleman, Jencks, Rutter, Maughan, Mortimore, Ouston). [11] Броят им нараства особено през
80-те и 90-те години като следствие от повсеместното движение за оценка и контрол на ка-
чеството на образованието [7].

СЛОЖНОСТ НА ИДЕЯТА ЗА УЧИЛИЩНАТА ЕФЕКТИВНОСТ. Ефектът от обу-
чението и възпитанието не може да се определи с икономически и инженерни подходи спря-
мо ефективността (вход-изход, цел-резултат). Основен въпрос става този за ценността на ре-
зултатите, която не може да се определи с количествени показатели. Съществуват дори опи-
ти да се замени изцяло количествения с качествен подход – в педагогически и философски
термини [13].

ДЕФИНИЦИЯ НА ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ (EFFECTIVE SCHOOL). От мно-
гото дефиниции, най-приемлива е тази: училище, в което се съчетава високо качество на
образованието (трайни и високи достижения на учениците и справедливост за всички).

КРИТЕРИИ (ИНДИКАТОРИ) ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Терминът критерий е синоним
на фундаментален принцип, стандарт или норма. Самите критерии трябва да служат като
инструменти за оценка [13].

Голямата дискусия е за това дали всички критерии трябва да подлежат на количествена
оценка. Практиката показва, че има два вида - инструментални (напр. ученически достиже-
ния) и експресивни (нормативно - емоционални) индикатори за ефективност (напр. органи-
зационен климат). Едните се измерват със стандартизирани квалитативни методи, другите –
не. При оценката на училищната ефективност има тенденция да се търсят само обективни
индикатори, съсредоточени върху количествени и инструментални резултати и да се подце-
няват качествените оценки.

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Основните автори на
модели на ефективно училище са Weber (1971); Rock (1988); Smith and Purkey; Griswold
(1989); Taylor (1990); Wiebe (1991); Fuller, Clarke (1994); Heneveld (1994); Nevelle (1994);
Moran (1995); Reynolds (1996); Scieszka (1996); Edmonds (1996); Johnson (1996); Lezotte
(1997); Creemers (1997); Grobler, Bisschoff, Moloi (2002); Van der Walt (2004).

В много голяма степен индикаторите се припокриват. Тук е направен опит за сумиране:
(1). Силно образователно лидерство.
(2). Ясно дефинирани цели и свързан с тях курикулум.



(3). Положителни отношения училище-родители.
(4). Високи операционализирани очаквания.
(5). Непрекъснат контрол (оценка) на ученическия ръст (прогрес).
(6). Професионално развитие на персонала.
(7). Безопасна, организирана, удобна обкръжаваща среда.
(8). Индивидуализация на обучението.
(9). Положителен училищен климат.
(10). Ясна и конкретна философия на образованието (училищна мисия и  визия).
(11). Организация на обучението.
(12). Рационално разпределение на учебното време.
(13). Ученически права.
(14). Поддръжка от квартала (района).
(15). Минимално отсъствие на учителите и учениците.
(16). Среден размер на класа.
(17). Количество и качество на учебните материали и оборудване. [2; 4; 5; 6; 9; 10; 12;

13]

РОДИТЕЛСКИ ВИЖДАНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИТЕ УЧИЛИЩА. В много изследва-
ния се сондира мнението на родителите. Автори: Roe, Drake (1980); Van Der Burg (1987);
Martinez, Thomas, Kemerer (1994); Nevelle (1994); Bushweller (1996); Griffith (1996); Mink
(1996); Herrera (1996); Lopez, Schultz (1996); Myhan (1996); Mills (1997); Solo (1997);
Grandmont (1997). Въпреки някои нюанси, то не се различава съществено от изложените ве-
че:

(1). Родителско въвличане.
(2). Училищна среда.
(3). Благоприятен училищен климат.
(4). Възможности за допълнителни ученически дейности.
(5). Качество на образованието.
(6). Постоянен контрол на ученическия ръст.
(7). Акцент върху базовите учебни умения.
(8). Съзнание за образователна философия и мисия.
(9). Рационално разпределение на учебното време.
(10). Високи очаквания.
(11). Силно лидерство.
(12). Развитие на персонала.
(13). Чувствителност към социоикономически индикатори. [6]

ГЛЕДИЩА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ. Националната асоциация на училищните
съвети (National School Board Association) през 1995 дефинира следните фактори за ефектив-
ност:

(1). целенасочено лидерство на директора спрямо персонала,
(2). съучастие на помощник-директора,
(3). въвличане на учителите,
(4). съвместимост на учителите,
(5). структурирани и фокусирани педагогически съвети,
(6). интелектуално стимулиращо обучение,
(7). фокусирана върху работа среда,
(8). максимална комуникация между учители и ученици,
(9). родителска причастност,
(10). положителен климат. [6]
В друг вариант:
(1). Насочено към училището професионално развитие и култура на персонала.



(2). Образователно лидерство, центрирано на ученическите достижения.
(3). Сътрудничество между ръководители, учители, родители, ученици и социални пар-

тньори.
(4). Персонифицирана учебна среда.
(5). Ясен фокус върху работата и високи очаквания.
(6). Интеграция на съвременни информационни технологии в обучението.
(7). Ученическо съучастие.
(8). Родителска причастност, въвличане на семействата в училищния живот.
(9). Партньорство с външни социални организации.
(10). Непрекъсната съдържателна оценка на учениците. [2]

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩЕ.  Движението за Ефективно училище е
насока на реформи, провеждана от Националното обединение за ефективни училища (NAES)
на САЩ [10]. Тази реформа е основана на седем ръководни принципи («корелати»), изведени
от емпирични изследвания на успешни училища. Това са характеристики на училищния кли-
мат и критерии, по които може да се съди за качеството на образованието, средства и усло-
вия за високи нива на ученически постижения от всички ученици в училището.  [1; 8]

За пръв път тези характеристики са изследвани от Едмънс и Фредериксън (Ronald
Edmonds, John Frederickson) през 1979 [2;4;10]:

(1). Ясна и фокусирана училищна мисия.
(2). Високи очаквания към ученици, учители и администратори.
(3). Образователно лидерство от страна на администратори и учители.
(4). Непрекъснат контрол върху ученическия ръст.
(5). Пълноценно използване на учебното време.
(6). Безопасна и организирана учебна среда.
(7). Добри отношения „дом-училище”

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДИКАТОРИТЕ. Bosker и Scheerens (1999) установяват в
своя обзор нивото на влияние:

 Силно: на ориентацията към достижения, контрола и оценката, климатът на ред и
организация.

 Средно: на структурираността, адаптивността и кооперативността  на обучението,
обратната връзка, подкрепленията.

 Слабо: на сътрудничеството и съгласието между учителите и образователното ли-
дерство. [14]

Обзор на Световната банка  (Scheerens, 2000) дава особеностите на развиващите се
страни, спрямо развитите:

 Значително повече вариации между училищата.
 По-силно влияние на материалните и човешки ресурси.
 Слабо и неопределено влияние на педагогическите фактори. [9]

ЕФЕКТИВНОСТ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. Често се употребяват свързано две по-
нятия (дори и синонимно). Училищната ефективност (effectiveness) и училищното усъвър-
шенстване (improvement) имат различно съдържание. Ефективността е насока повече към
изясняване „Как” и ”Защо”, а усъвършенстването е планиране на политики и практики насо-
чени към изменение в образованието в училище, които увеличават ученическите достижения
и възможностите на училището за управление. [3]

БЕЛЕЗИ НА ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ. Въпреки, че както посочихме, индика-
торите в голяма степен се припокриват, липсва единна класификационна схема. Затова по-
долу ще представим един по-разширен модел.



А. ОРГАНИЗАЦИОННИ И СТРУКТУРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИ-
ЩЕТО

1. БАЗА И ПОДДРЪЖКА
1.1. АДЕКВАТНА МАТЕРИАЛНА БАЗА.

 Достатъчно финансиране.
 Достатъчна материално обезпечаване на обучението.

1.2. РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩЕТО.
 Административно ръководство, което подпомага учителите и създава усло-

вия за тяхната работа.
 Внедряване на прогресивни иновации.
 Учеща се организация - училище базирано на обучение и кадрово развитие

1.3. ЛИЧНОСТ И СПОСОБНОСТИ НА ДИРЕКТОРА.
 Постоянно да присъства в живота на училището.
 Да създава възможности и сигурност за персонала.
 Да е аналитичен, креативен, изобретателен.
 Да е компетентен и реалистичен.
 Да е инициативен.
 Да е толерантен към различията.
 Да е центриран върху проблемите.
 Демократично - съучастващ стил.
 Умение за управление на времето.
 Умение за ефективно разпределение на ресурсите.

1.4. ПЕРСОНАЛ НА УЧИЛИЩЕТО.
 Комплектоване с обслужващ персонал.
 Стабилност, постоянство на учителския състав.



 Въвличане на учителите в управлението на училището.
 Структурирани и фокусирани педагогически съвети.
 Стимулиране на прогресивното нарастване на компетентността на училищ-

ния персонал.
 Ефективна квалификация на цялата учителска колегия.
 Насочено към нуждите на училището професионално развитие и култура на

персонала.
1.5. ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛИТЕ.

 Родителите разбират и поддържат основната мисия на училището и имат
възможност да играят важна роля в помощ на училището, за да се достигне
тази мисия.

 Родителите имат яснота относно училищните цели и учебни стандарти чрез
непрекъсната комуникация. Използват се множество средства за връзка с
родителите - ръководства, информационни бюлетини, телефон, родителско-
учителски срещи, домашни визити и т.н.

 Включване на родителите в управлението на училището, училищния живот.
 По-голямо ангажиране на родителите с възпитателна дейност, оказване на

помощ.
 Родителите получават информация за това как да работят с децата си вкъ-

щи.
 Родителите получават обратна връзка - пълна информация за индивидуал-

ното развитие (прогреса) на техните деца и за това, в каква степен са дос-
тигнали стандартите.

1.6. ПОДДРЪЖКА НА УЧИЛИЩЕТО.
 Поддръжка на училището от местните власти.
 Материална и морална подкрепа от страна на висшестоящите органи.
 Поддръжка от местната общност (квартала, района).
 Партньорство с външни социални организации.

2. УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛНО ЛИДЕРСТВО.

 Професионално ръководство на учителската колегия от страна на директора
и заместник-директора на училището.

 Силно образователно лидерство, центрирано на ученическите достижения.
 Поддръжка за усъвършенстване на училищната култура на обучение и въз-

питание.
 Сътрудничество между ръководители, учители, родители, ученици и соци-

ални партньори.
 Директорът е образователен лидер и със своите действия ефективно и пос-

тоянно управлява колегията, родителите и учениците.
 Директорът и целият персонал, подчертават, че целта на училището е обу-

чението.
 Директорът и учителите са активни и въвлечени във всички аспекти на

училищния живот. Те са находчиви, смели, благосклонни и посветени на
училищната мисия.

 Директорът и учителите предават високите си очаквания на учениците и
персонала.

 Директорът и учителите си сътрудничат, за да засилят ефекта на специал-
ните програми и контрола над ученическия ръст.

2.2. БЕЗОПАСНА И ОРГАНИЗИРАНА УЧЕБНА СРЕДА.



 Учебна среда, която не само поощрява познанието, но е приятна, съхра-
няваща здравето.

 Безопасна и дружелюбна среда, свободна от заплаха за физическа и психи-
ческа вреда.

 Учебна среда, която стимулира учениците да учат, като подчертава зна-
чението на ученето; увереност у учениците, че това, което учат е важно и
ценно.

 Атмосфера, основана на ред, целенасоченост и радост от ученето.
 Заздравяване на позитивното.
 Удобство, достъпност на елементите на средата.
 Фокусирана върху работа среда.

2.3. КОНТЕКСТУАЛНИ ФАКТОРИ.
 Интернационални, глобални.
 Културни.
 Политически.
 Икономически.

2.4. УЧЕНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПОТЕНЦИАЛ НА ВСЯКО ДЕТЕ)

Б. ПРОЦЕСУАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЧИЛИЩЕТО
3. УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ
3.1. ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА ФИЛОСОФИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ.

 Училищен климат, който е не репресивен и способства за обучение.
 Морално чиста, целеустремена, деловита атмосфера.
 Училищният персонал при изпълнение на служебните си задължения не

забравя, че работи в училище.
 Положителен климат за учениците: добро поведение, достижения, усилия и

възнаграждения за демонстрираните от тях достижения.
 Взаимно благосклонни отношения между родители и училищен персонал.
 Положително настроени учители (персонал): признание, любезност, надеж-

дност, доверие, разбиране, комуникация, жив отклик.
 Училищният персонал вярва и с поведението си демонстрира, че съвмести-

мостта му е ключова за положителния климат.
3.2. ОТНОШЕНИЯ УЧИТЕЛИ-УЧЕНИЦИ.

 Ученическо участие и възможност за изразяване на мнение, сътрудничество
с персонала при вземане на решения относно техните проблеми.

 Защита на ученическите права и задължения - самоуправление, отговор-
ност, самоконтрол.

 Учениците могат да влияят (контролират и управляват) обучението си.
 Максимална комуникация между учители и ученици.
 Стимулиране на чувството за лична връзка на учители и ученици чрез адек-

ватна училищна организация.
 Фасилитативен подход – подпомагане на учениците от учителите.
 Широко участие на учениците в организацията на учебната и извънучилищ-

ната работа.
 Стимулиране на ученическите права и отговорност.

3.3. ВИСОКИ ОЧАКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И АДМИНИСТРАТО-
РИ.

 Учителската колегия очаква (вярва и демонстрира), че всички ученици мо-
гат да достигнат високо ниво на учебни знания и умения, и че колегията е в
състояние да помогне на всеки в частност за това.



 Учителите вярват, че всички ученици могат да се учат успешно и очакват
от тях съответните достижения и със своето поведение демонстрират тази
увереност на учениците.

 Вниманието на учителя е разпределено еднакво между учениците с различ-
ни възможности.

 Учениците знаят какво се очаква от тях и учителите им осигуряват възмож-
ности за успех.

 Учителите създават възможности за ученическа отговорност и лидерство.
 Високи очаквания за академично поведение и за успех - учителите вярват,

че учениците могат да достигнат ниво на майсторство в обучението.
 Ясен фокус върху работата и високи очаквания.
 Високи очаквания към достиженията на учениците.

3.4. ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ИДЕНТФИКАЦИЯ С УЧИЛИЩЕТО.
 Изявен училищен дух.
 Формулиране на ясни цели и високи очаквания, които се приемат от всички

учители и ученици.
 Единство във визията и целите на училището.
 Ясно формулирана визия за училището от страна на администрацията.
 Чувство и увереност у учениците, че училището като социална общност

има голямо значение за тях и може да бъде повлияно от тях самите.
 Съхранение на имиджа на училището в обществото.

3.5. ЯСНА И ФОКУСИРАНА УЧИЛИЩНА МИСИЯ.
 Ясно формулирана мисия, която изразява общото разбиране за учебни цели,

приоритети, процедури на оценка и отговорности.
 Училищният персонал познава и разбира мисията на училището.
 Обучението е най-важният критерий, прилаган при вземане на решения.
 Държавните стандарти са основата на курикулума.
 Ясна и конкретна училищна мисия.
 Съзнание за образователна философия и мисия.
 Ясно дефинирани цели и свързан с тях курикулум

3.6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ.
 Включване на учителите в даването на съвети и мнения по отношение на

цялостната училищна политика.
 Участие на цялата учителска колегия при планиране на обучението.
 Съвместно планиране на работата на учителите, преподаващи в едни и съ-

щи класове.
 Ефективна координация между планиране, активност и участие на целия

персонал на училището в тяхното изпълнение.
 Колегиални взаимоотношения между учителите.
 Положителен климат в учителската колегия.
 Единство и взаимодействие между учителите. Съвместимост на учителите.
 Висок трудов морал на учителите.
 Приемане на особеностите на стила на директора.

3.7. РЕД И ДИСЦИПЛИНА.
 Наличие на ясно определени правила в дейността и поведението, които се

изпълняват последователно, честно и решително.
 Наличие на добър климат, атмосфера в училище, стимулиране на самоконт-

рола и почти пълно изключване на наказанията.
 Дисциплина и ред в условията на стимулираща атмосфера.
 Позитивно  възпитание - ясна и справедлива дисциплина, обратна връзка



4. ОРГАНИЗАЦИЯ  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
4.1. ОПТИМАЛНО ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ.

 Наличие на общоучилищна програма с по-общ характер, осигуряваща рав-
ноправни възможности за обучение и развитие на знания, умения и учебни
стратегии.

 Разработени са програми, насочени към специфични ученически потреб-
ности и очаквания.

 Последователно, а не паралелно изпълняване на отделни образователни
програми.

 Ясни учебни цели, акцент на усвояването на базовите знания и умения.
 Добре структуриран и ясен дневен режим.
 Ефективни учебни материали.
 Наличие и използване на учебно-технически средства. Интеграция на обра-

зователни технологии, осигуряващи достъп на всички ученици до инфор-
мация, обмен на творчески идеи.

 Ясно и добре структурирано преподаване, гъвкава тактика.
 Интелектуално стимулиращо обучение, методи на обучение, поощряващи

независимото мислене.
 Ефективно използване на учебното време.
 Добра координация между учебните програми, обучението и тестовете по

отношение на целите, планирането на дейността и повишаването на квали-
фикацията на учителите.

 Контрол на обучението - обратна връзка.
 Концентрация върху обучението - академичен акцент, фокусиране върху

достиженията.
 Възможности за допълнителни ученически дейности; поддържащи услуги;

адекватна помощ.
4.2. ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ.

 Достатъчно учебно време се изразходва за обучение и развитие на съдържа-
телни знания и умения.

 Висок процент от времето на учениците  е заето с планирани учебни дей-
ности.

 Рационално разпределение на учебното време. Точно определяне и плани-
ране. Максимизиране на времето за учене и преподаване.

 Учебна ефективност - достатъчно «чисто» учебно време.
 Учителите се стремят да намалят непроизводителното време.
 Учителите ясно дефинират целите на всеки урок.

4.3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО.
 Фокус върху индивидуалните потребности на учениците.
 Възможности за развитие на способностите и дарбите на учениците.
 Признание на индивидуалните академични успехи на учениците.
 Персонифицирана учебна среда, съобразена със стиловете на учене и поз-

нание на всеки ученик, семейството, възможностите, стремежите и потреб-
ностите.

 Особено внимание към учениците с по-ниски възможности и специални об-
разователни потребности.

4.4. УЧЕБНИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОГРЕС НА УЧЕНИЦИТЕ.
 Ясно определена, надеждна, валидна и ефективна система за непрекъснат

контрол и оценяване на напредъка в достиженията на учениците.



 Непрекъсната съдържателна оценка на учениците, даваща обратна инфор-
мация за близостта до стандартите и удовлетворяването на техните потреб-
ности.

 Разработване и редовно водене на подробни отчети за развитието на учени-
ците от страна на учителите.

 Измерване на ученическото академично израстване. Разнообразие от про-
цедури за оценка.

 Прилагат се обективни нормативни тестове за оценка на степента на учени-
ческото развитие.

 Резултатите от оценяването се използват за усъвършенстване на индивиду-
алната ученическа дейност.

 Резултатите от изследванията на учениците се използват за изменения в
учебните програми и училищните процедури.

 Резултатите от оценяването се анализират от гледна точка на пол, етнос,
социоикономически статус, за да се регистрира каквато и са е проява на
дискриминация и несправедливост.

 Резултатите от изследванията се изнасят пред целия персонал и обществе-
ността. Те са основа за извади относно състоянието на училището и бъде-
щото му развитие.

 Подчертаване на достиженията и възнаграждаване на отделни ученици за
особено висок успех.

 Признаване на учебните достижения на учениците извън училището.
 Нормата за ученически успех при достигане на стандартите е 80-85 %, за да

се подсигури качеството на образованието.
5. УЧЕНИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ.

 Ученическо съучастие в дейността на училището.
 Академични достижения.
 Социални умения.
 Икономически ефект.
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