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Резюме 

В България се говори за образователна реформа от доста време, правят се различни предложения 
за промени, но реалните реформи са частични и недостатъчни. Настоящото изследване си поставя 
за цел да проследи тенденциите в системата на училищното образование през последното 
десетилетие, както и да посочи основните проблеми, пред които е изправен секторът. Най-ясно 
състоянието на образованието може да се представи чрез разглеждането на редица ключови 
показатели, разделени в две големи групи – количествени, които описват формалната обстановка 
и „числата“ в образователната система през последното десетилетие, и качествени, които са 
показателни за реалните резултати и ефективността на образователната система (и в този смисъл 
по-важни, тъй като разкриват реалната „добавена стойност“ от образованието). Крайната цел е да 
се идентифицират проблемите, които трябва да бъдат адресирани с една реформа в 
образователната система и въз основа на опита на държавите с „успешни“ образователни системи 
да се дефинира общата насока, в която би следвало реформата да е насочена. 

Проучването на основните количествени и качествени индикатори, съчетано с анализ на най-
добрите примери от световните лидери в училищното образование, доведе до следните изводи:  

  Сумата на цялостното финансиране на училищното образование се увеличава 
прогресивно през целия разглеждан период. Въпреки това не се наблюдават значителни 
изменения в качеството на образователния продукт, което навежда на извода, че значимите 
проблеми на българската образователна система са на друго място; 

  Образователната система успява да обхване по-голямата част от населението и да го 
задържи до завършването на средно образование; по този показател България се представя 
доста по-добре от повечето държави от региона. Въпреки вариациите в различните части на 
страната, досегашната политика, насочена към подобряване на тези показатели, очевидно 
дава резултат и тенденцията през последното десетилетие е те да се подобряват значително; 

  Училищното образование в България изостава много от останалите западни държави що 
се отнася до качеството, оценено чрез резултатите, демонстрирани от учениците; по тези 
показатели България се приближава по-скоро до страните от Третия свят. По тази причина 
реформите в образователната система следва да целят оптимизиране на учебното 
съдържание, модернизиране на образователния процес и разработване на методи на 
преподаване, ориентирани към възприемането от страна на учениците; 

  Резултатите на всички оценявания на способностите на учениците показват, че 
образователната система е ориентирана към осигуряване на теоретично познание, а не на 
практически умения, което влиза в разрез с модерните възприятия за образование и 
реалните потребности на учениците. За да се адресира този проблем, е необходимо 
преосмислянето на начина на поднасяне на учебния материал и подобряване на баланса 
между теоретична подготовка и практически задачи; 

  Преподавателският състав страда от редица проблеми, най-острият сред които е 
продължаваща тенденция към застаряване и липса на млади кадри. Връщането на интереса 
към преподавателската професия е и най-сериозното предизвикателство пред реформата на 
образователната система, тъй като изисква подобряване на условията на труд и 
възнагражденията на преподавателите от една страна и създаване на интерес към 
педагогическите специалности от друга; 

  Основният фактор за лошото представяне на българските ученици според изследванията е 
социалното неравенство – учениците, произхождащи от семейна среда, която подтиква към 
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обучение и предоставя необходимите за ранно образование ресурси, постигат резултати, 
сравними с най-добрите ученици в света. В този смисъл, подобряването на семейната среда 
и условията на образование в по-малките градове и села биха довели до чувствително 
подобряване на способностите на българските ученици. Другата възможност е по-широката 
намеса на образователната система в живота на учениците (във вида на целодневни 
училища, интернати и т.н), срещу която обаче има редица аргументи, най-вече в контекста 
на свободата на родителите за отглеждането и възпитанието на техните деца. 

 Прегледът на добрите практики в страните, демонстриращи най-добри резултати в 
изследванията на качеството, очертава насоката, в която би следвало да се движи 
реформата в образованието – либерализация на пазара на образователни услуги, 
диверсификация и повече свобода при изработването на учебни програми и избора на 
направления от страна на учениците и създаване на по-добри условия за обучение и работа 
на преподавателите. 

  



 
 

4 | 
 

1. Въведение 

Качественото образование е една от основните предпоставки за развитието на всяко едно 
общество. През последното десетилетие обаче българското управление не постави необходимия 
акцент върху неговото развитие и много звена в училищното образование останаха 
нереформирани и запазиха своя вид от края на социалистическия период.  

Настоящото изследване си поставя за цел да проследи тенденциите в системата на училищното 
образование през последното десетилетие, както и да посочи основните проблеми, пред които е 
изправен секторът. Най-ясно състоянието на образованието може да се представи чрез 
разглеждането на редица ключови критерии, разделени в две големи групи – количествени, които 
описват формалната обстановка и „числата“ в образователната система през последното 
десетилетие, и качествени, които са показателни за реалните резултати и ефективността на 
образователната система (и в този смисъл по-важни, тъй като индикират реалната „добавена 
стойност“ от образованието).  

Настоящото изследване дава приоритет на индикаторите, които позволяват сравнение между 
различни образователни системи, тъй като освен изводи за общото състояние на конкретната 
система този тип сравнения дават и поглед върху конкурентоспособността на българското 
образование и позволяват да се очертаят по-общи тенденции, да се направят изводи и да се 
формулират  политики въз основа на международен опит. 

2. Количествени индикатори 

Количествените индикатори очертават рамката и общите (биха могли да се нарекат и формални) 
условия, при които функционира образователната система. Въпреки че не са особено показателни 
що се отнася до реалните резултати от образованието, те са полезна отправна точка в 
изследването на тенденциите и основната посока на развитие на дадената образователна система. 

2.1. Разходи за образование 

Държавните разходи за образование са показателни за отношението на държавата към 
образователната система и нейното място сред приоритетите на дадена държава. В никакъв 
случай не може да се каже, че инвестирането на по-големи суми в образование автоматично води 

до подобряване на резултатите. В 
зависимост от това къде са насочени 
допълнителните средства, те биха могли да 
водят до подобряване на материалните 
условия, в които се провежда 
образователният процес, и/или до 
увеличаване на мотивацията на 
преподавателите (чрез по-високи 
възнаграждения). Изследванията на 
връзката между финансирането на 
образованието и качеството не сочат 
съществуване на пряка връзка между двете 
поради особеностите на образованието като 
сфера на дейност. От една страна, 
относително трудно е да се измери 
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Графика 1: Публични разходи за 
училищно образование, % от БВП

Източник: Евростат
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обективно ефективността на финансирането, тъй като в него роля играят множество фактори, 
например административна ефективност, корупция, средата на обучение, качеството на 
преподавателските кадри и т.н. При отсъствие на тези фактори, независимо от размера на сумата 
инвестирани бюджетни средства в образователната система, не е възможно да се очаква рязко 
повишаване на качеството на държавното образование. 1 

Динамиката на финансирането на училищното образование за разглеждания период не показва 
значителни изменения в политиката в областта. Увеличението в началото на периода е белег на 
възстановяването на „обичайния“ вид на бюджетните разходи след кризата от 1997 г., а леката 
корекция надолу  от 2004 нататък най-вероятно е резултат от инерцията на бюджетните разходи 
за образование в абсолютна стойност, които растат с по-бавни темпове спрямо тези на 
икономиката като цяло.Слабото свиване през 2009-2010 г. може да се отдаде на икономическата 
криза, заради която са свити повечето бюджетни разходи и образованието не е изключение.  

Сравнението със страните от ЕС показва, че българската държава отделя относително малко 
средства за финансиране на училищното образование. За средно образование2, където отиват 
най-голямата част от средствата за училищно образование, в повечето европейски държави се 
отделят доста повече бюджетни средства3. 

 

Източник: НСИ 

Само по себе си обаче, разглеждането на разходите като процент от БВП не би могло да ни даде 

значителна информация, особено с оглед на цитирано по-горе изследване, според което няма 

пряка връзка между количеството на финансиране и качеството на образование. По тази причина 

                                                           
1
Както сочи анализът на резултатите от PISA 2009,  Public and Private Schools: How Management and Funding 

Relate to their Socio-economic Profile, OECD Publishing, OECD 2012 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/50110750.pdf 
2
По методологията на Евростат то обхваща гимназиалното и прогимназиалното образование по българското 

деление. 
3
Така например, през 2009 г. в България това са 1,76% от БВП, във Финландия (която постига най-добрите 

резултати в Европа при повечето изследвания на качеството) – 2,90%, в Литва – 3,04%, а средната стойност 
за ЕС е 2,41% 
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Графика 2: Публични и частни разходи за училищно образование, 
2000-2010 г.

Публични разходи Частни разходи
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е добре да се направи сравнение между публичните и частните разходи – през разглеждания 

период, докато публичните разходи нарастват двойно (като абсолютна стойност), то частните 

нарастват близо четири пъти. Въпреки това увеличение както на държавните, така и на частните 

разходи, както ще се види по-долу не се наблюдават особени промени в качеството на 

предоставяната образователна услуга, затова не може да се каже, че има пряка връзка между 

качественото образование и инвестираните в него средства, независимо от размера им. 

2.2. Задържане в образователната система 

Един от ключовите критерии, релевантни 
към училищното образование, е процентът 
отпаднали от образователния процес 
ученици4. Тази група се дефинира като брой 
хора без диплома за завършено средно 
образование и се „превежда“ като брой хора 
с недостатъчна квалификация за адекватно 
участие на пазара на труда, особено в  

контекста на модерните, ориентирани към 
сектора на услугите икономики, изискващи 
относително висока степен на образование 

от икономическите субекти в нея. В този смисъл 
броят на отпадащите ученици е подходящ 
индикатор за развитието на образователната 
система и нейната ефективност – колкото по-малък 
е техният брой, толкова по-успешно системата 
отговаря на потребностите на участниците в нея.  

Разгледани като процент от общия брой на 
учениците обаче, промените в броя на отпадащите 
ученици са относително закономерни – за целия 
разглеждан период това отношение остава в 
рамките между 2 и 3,3% като тенденцията е към 
леко увеличаване до учебната 2006/07 г., 

последвано от постепенен спад към края на периода. Наблюдаваната тенденция отразява поне 
донякъде и политиката, прилагана в по-малките и обезлюдяващи се населени места в страната – с 
цел да се избегне закриването на учебни заведения и преподавателски позиции изкуствено се 
занижават изискванията за прехвърляне в по-горен клас/задържане в образователната система, за 
да не допринасят те допълнително за намаляването на броя ученици в тези населени места.  

                                                           
4
Подробно определение на процеса и релевантните към него фактори у Burrus and Roberts, Dropping out of 

Highschool: Prevelance, Risk Factors and Remedition Strategies, ETS Research and Development, 2012 
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Графика 3: Процент напуснали ученици 
от общия брой учащи, 2000 - 2012 г.

Източник: НСИ
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За целия период групата на хората без средно образование постепенно намалява, като през 2012г. 
спада до 12,5% след като превишава 20% десетина години по-рано. Причините за това се коренят 

най-вече във все по-голямото 
разпространение на образованието 
през последните 50 години (в това 
число по време на социалистическия 
режим) и в Прави впечатление, че 
през 2012 г. процентът на 
отпадналите леко се покачва. 
Причината за това е, че при първите 
поколения, родени след падането на 
социалистическия режим, се 
наблюдава лек спад на броя записани 
ученици спрямо общия брой деца в 
ученическа възраст (те навършват 
пълнолетие в началото на настоящото 
десетилетие и стават част от 
статистиката), което рефлектира върху 
общия брой отпаднали от средно 
образование. 

Сравнението по този показател със 
страните от ЕС (които са и едни от 
водещите в света по разпространение 
и покритие на образованието) води 
до извода, че в България не 
съществува особен проблем с 
ранното отпадане от образование. В 
началото на разглеждания период 
стойността на показателя е малко по-
висока от средната за ЕС, а в края – 
малко по-ниска. Най-зле по този 
показател се представят страните от 
Иберийския полуостров и Южна 
Европа. В този смисъл надали е 
необходимо възприемането на 
особено активни политики, насочени 
към намаляване броя на отпадащите 
ученици – това е един от малкото 
показатели, по които България не 
само не изостава от европейските 
тенденции, но дори и задминава 
немалка част от тях. Програмата за 
развитие „Европа 2020“ залага цел от 
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10% за отпадналите от образование на Европейско ниво5, което с  оглед на горните данни е 
трудно постижимо за някои държави.Ако тенденциите на намаляване в България продължават в 
следващото десетилетие, то тази цел ще бъде постигната без въвеждане на допълнителни мерки 
в областта. 

От значение са също така и причините за ранно напускане на образованието. В България те се 
разпределят относително равномерно 
в три групи – лично нежелание, 
семейни причини и емиграция6. Докато 
отпадането от образование поради 
емиграция не би могло да се 
възприеме като негативно явление, 
доколкото емигриралият най-вероятно 
продължава обучението си в друга 
държава, то другите две отговарят на 
основните социални проблеми, пред 
които е изправено образованието. По 
тази причина, ако въпреки 
наблюдаваната положителна 
тенденция се приеме, че са 
необходими мерки за намаляване на 
отпадащите от училище, те следва да 
са адресирани към проблемите на 
социалната среда, а не толкова към 
самата образователна система. 

Друг интересен показател, свързан с отпадането от образование, е броят на т.нар. второгодници 
(понеже повтарянето се смята за един от основните демотивиращи фактори що се отнася до 
продължаване на образованието). При тях се наблюдава същата положителна тенденция, както 
при отпадащите от училище – иначе казано, броят им трайно намалява, като общо за периода е 
спаднал три пъти. Това се отнася особено за повтарящите учебна година деца в основното 
образование, чиито брой през 2012 г. е незначителен. Причината за това може да бъде открита в 
поправките към Закона за народна просвета от 2010 г., които забраняват повтарянето на учебни 
години до 3-ти клас и усложняват процедурата за това до 7-ми клас. Най-голям остава рискът от 
повтаряне през т.нар. прогимназиална фаза, докато в гимназиалния етап на образование през 
целия период той е незначителен. Прави впечатление, че делът на второгодниците е по-голям в 
общообразователните училища, отколкото в профилираните гимназии, в които учат по-голямата 
част от гимназистите.  

2.3.Нетен коефициент на записване 

Нетният коефициент на записване отразява количеството деца в ученическа възраст, записани в 
съответната степен на образование, която отговаря на възрастта им. Това е един от основните 

                                                           
5
Виж Roth and Thum, The Key Role of Education in the Europe 2020 Strategy, Center for Erupean Policy Studies, 

2010 www.ceps.eu/ceps/dld/3827/pdf 
6
Виж http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23&a1=42&a2=687&a3=688#cont 
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показатели за способността на образователната система да покрие възможно най-голяма част от 
населението7. 

 

През последното  десетилетие в България се наблюдава като цяло положителна тенденция що се 
отнася до записването на учениците, като в средата на периода (през учебната 2003/4) се постига 
100% записване на учениците в първата фаза на образованието8.Въпреки  че в последващите 
години стойността на коефициента спада, тенденцията е към неговото повторно увеличаване в 
края на периода. Закономерно, коефициентът на записване спада с увеличаването на 
образователната степен, като причините за това – особено що се отнася до гимназиалната фаза – 
са най-вече в относително ранното преориентиране към трудова заетост за сметка на достигане на 
максимално високо образование. Трябва да се има предвид, че статистиката не взема под 
внимание някои по-особени форми на образование9, както и курсовете за професионална 
квалификация, и по тази причина коефициентът не обхваща всички форми на образование.  

3. Качествени индикатори 

Несъмнено най-показателният критерий за състоянието на образователната система са 
различните методи за оценка на качеството.Дори ако на хартия системата успява да обхване 
голяма част от населението, да отговори на заложените изисквания за преподавателски състав и 
да постигне необходимия обем учебен материал, в случай че не предлага в достатъчна степен 

                                                           
7

Определение от United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.31/2012/22_MDG_Handbook_2.1-
3.1_EN.pdf 
8
Причината за тези наглед завишени стойности (в посочената година надвишаващи 100%) е в прилаганата от 

НСИ методология за изчисляване на коефициента – веднъж на година, като не се има предвид движението 
на учениците между училищата през годината и миграциите в рамките на страната.  
9
 Например т.нар. „homeschooling“, който в България съществува като изключително рядка форма на 

образование, най-вече поради липсата на законова регулация.  
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важните в реалния живот знания и умения, то тя не функционира добре. В България с тази задача 
се занимава Центърът за оценка и контрол на качеството на училищното образование (ЦОККУО). 
За жалост, организацията предлага относително малко собствени изследвания, а се съсредоточава 
върху анализ на резултатите за България в големите международни изследвания.По тази причина 
ще засегна само няколкото от техните ключови критерии за качество, а ще се спра по-подробно 
върху статистики като PISA, TALIS,PIRLS и външните оценявания на ЕС. 

3.1. ICT обучение 

В последната програма за развитие на образованието, приета през 200910 г., особен акцент се 
поставя върху чуждоезиковото обучение и компютърната грамотност като ключови фактори за по-
нататъшната реализация на учениците. Именно върху компютърната грамотност се съсредоточава 
едно от самостоятелните изследвания на ЦКОКУО11, което оценява едновременно теоретичните 
знания и практическите умения за работа с компютър на една специфична група – петокласниците, 
за които се очаква наскоро да са навлезли в областта и следователно да нямат особен предишен 
опит или способности в нея. Резултатите от изследването сочат, че по-голямата част от участвалите 
в него ученици демонстрират относително високи резултати при работа с компютри. Закономерно 
има много малък брой ученици, представили се много слабо или отлично, но общата тенденция е 
изследваните деца да постигат резултати доста над средните. Прави впечатление обаче, че 
учениците се справят по-добре с теоретичната част от задачите, а не с практическата, което, 
предвид естеството на изучавания предмет, чиято цел е не толкова да предоставя теоретични 
знания, а по-скоро да дава практически умения за работа с компютри, необходими при повечето 
професии, е тревожна тенденция. Това е белег за характера на преподаване на този тип 
предмети – търси се не толкова тяхното реално приложение, а по-скоро задълбочено теоретично 
познание в сферата. 

Изследванията на ниво ЕС показват, че българските ученици (заедно с румънските) са с най-ниско 
ниво на ICT умения сред европейските държави. Едва 20% от българите придобиват своите ICT 
умения в училище12.Причините за това трябва да се търсят най-вече в липсата на материална база 
и слабо подготвените учители в областта, затова политиките, насочени към подобряване на този 
тип образование, би следвало да се съсредоточат именно към подобряване на материалната база 
и по-доброто обезпечаване с преподаватели.ICT обучението неизбежно се нуждае от по-
скъпоструващо материално обезпечаване от повечето учебни дисциплини поради 
необходимостта от наличие на компютри за практическата му част (в крайна сметка, този тип 
обучение е ориентирано към придобиване на практически умения). В сравнение с останалите 
държави от ЕС, в България има доста неблагоприятни материални условия – броят стационарни 
компютри в училищата е доста под средната стойност–на всеки 11 ученика има по един компютър 
(при средна за ЕС стойност от 5), а лаптопи практически няма (в България на всеки 125 ученици се 
пада по един преносим компютър при средно един на 14 в ЕС)13. За сметка на това българските 
училища се радват на един от най-бързите достъпи до Интернет в Европа – това обаче в никакъв 

                                                           
10

Виж Програма за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България 
(2009 – 2013 г.), МОМН 2009 
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/programa_MO
MN-2009-2013.pdf 
11

http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Doklad_IT.pdf 
12

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
13

Данни от Survey Of Schools: ICT In Education, Country Profile: Bulgaria, European Schoolnet, University of Liege: 
Psychology an Education, November 2012 https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-
agenda/files/Bulgaria%20country%20profile.pdf 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/programa_MOMN-2009-2013.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/programa_MOMN-2009-2013.pdf
http://www.ckoko.bg/upload/docs/2013-01/Doklad_IT.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Bulgaria%20country%20profile.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Bulgaria%20country%20profile.pdf
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случай не е изненадващо, предвид че страната е на едно от водещите места в света по скорост на 
широколентовия достъп до Интернет. От друга страна, по-голямата част от учениците разполагат 
със собствени ресурси, които до голяма степен компенсират недостига на техника в 
училищата.Оттам идва и сравнително високата самооценка на учениците по отношение на техните 
ICTумения, съпоставима с тази в повечето европейски държави. Другият проблем на ICT 
обучението е в относително ниската подготовка на преподавателските кадри, от което страда 
качеството на този тип обучение.  

3.2. Чуждоезиково обучение 

Другата заложена ключова цел е повишаване на чуждоезиковото обучение в средното 
образование.Ранното чуждоезиково обучение е и сред най-важните индикатори за качеството на 
средното образование в ЕС14. Данните за изучаването на чуждите езици сочат относително добро 
покритие на този тип образование.В края на разглеждания период малко под 80% от учениците 
изучават в училище два чужди езика. От друга страна, броят на учениците, които не изучават 
никакви чужди езици, прогресивно намалява, и в края на периода е фактически пренебрежим – 
едва 0,4%. Интересен (и тревожен) е лекият спад на учениците с два чужди езика за сметка на тези 
с един през 2010 г. Сравнението с останалите европейски държави по този показател сочи 
резултати, сходни с тези, които се отнасят до отпадането от средно образование – в сравнение със 
страните от Южна Европа15 българските ученици (поне по формални критерии) имат широко 
покритие на чуждоезиковото обучение. Редица европейски държави (Чехия, Люксембург) обаче 
постигат 100% изучаване на два чужди езика, а много други се приближават до този процент 
(съседна Румъния, например, през 2010 г. постига 98,3% по този показател). В този смисъл, 
въпреки че България демонстрира резултати далеч над средните за ЕС стойности, има поле за 
подобрение. 

Най-популярният чужд език, изучаван в 
Европа, е английският (на ниво ЕС английски 
изучават 93,7% от учениците). В България 
обаче разпределението на изучаваните чужди 
езици е доста по-различно от това в повечето 
европейски държави. Въпреки очевидното 
предпочитание към английския, впечатление 
прави, че  вторият най-популярен език е 
руският, изучаван от цели 25,9% от учениците 
през учебната 2009/1016, за сметка на далеч 
по-ниската популярност на немския и 
френския език (езикът, използван най-широко 
в администрацията на ЕС). Това е белег за 
редица социални тенденции: от една страна, 
предразположението към изучаването на 
руски език е остатък от социалистическия 

                                                           
14

Повече за заложените цели и сравнителни данни за чуждоезиковото обучение в различните страни-членки 
в Key Data on Teaching Languages in Schools in Europe 2012, European Comission, Euridice 2012, 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf 
15

Така например за 2010г. процентът ученици с два чужди езика в Португалия е едва 3.7%, в Гърция – 5.7%  
16

 По-голям процент ученици изучават руски единствено в Литва (63,9%) и Латвия (62,4%), но там съществува 
и значителен дял на етническо руско население. 
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период, през който то е било задължително за всички училища, а от друга се дължи на общата 
ориентация на голяма част от обществото към Русия за сметка на страните от ЕС. 

Що се отнася до преподавателските кадри в чуждоезиковото обучение, по-голямата част от тях са 
напълно квалифицирани да преподават чужди езици (т.е. имат завършена филология в съответния 
език или еквивалентен преподавателски сертификат). Преподавателите по чужди езици без 
каквато и да било квалификация са едва 1,6%, а тези с временни разрешителни са 16,2%. Въпреки 
че на повечето преподаватели не липсва необходимата квалификация, според изследването на 
Евростат българските училища страдат от хроничен дефицит на преподаватели за чуждоезиково 
обучение – 49,3% от директорите на училища заявяват, че срещат големи трудности при 
запълването на тези работни места. Най-вероятно в бъдеще тази тенденция ще се задълбочава 
поради отлива на интерес към филологическите и педагогическите специалности в 
университетите17. 

Съгласно изследванията на качеството на чуждоезиковото образование 18 обаче, реалното 
изражение на придобитите чуджоезикови умения на българските ученици доста изостава зад това 
на тези от повечето европейски държави. Интересен е фактът, че учениците в частните училища 
постигат доста по-високи резултати от тези в държавните. Причините за това са няколко – най-вече 
по-добрата материална база и условия, както и по-високата мотивация на учениците и 
преподавателите в частните училища. Изследването препоръчва преоценка и промяна на 
методите за оценяване в езиковото обучение, както и поставяне на акцент върху подготовката и 
развитието на уменията на преподавателите.  

3.3. PISA 

Най-подробната и информативна система за оценка на качеството на образованието е 
разработената от ОИСР PISA (Програма за международна оценка на учениците), която всеки три 
години предоставя сравнителни данни за резултатите,показани от петнадесетгодишните ученици 
в различни държави в ключови елементи на образованието – четене, математика и природни 
науки19. Предоставените в последния доклад данни 20са особено показателни, тъй като не взимат 
под внимание фактори като образователни политики и икономически показатели, а се 
съсредоточават единствено върху демонстрираните на тестовете способности.В този смисъл те са 
добър индикатор за качеството на образованието, тъй като измерват единствено крайния 
продукт – придобитите от учениците умения. Обратно, по-нататъшното сравняване на получените 
резултати и обвързването им с различните социо-икономически фактори позволява те да бъдат 
ползвани като основание и ориентир при провеждането на образователни политики. 

                                                           
17

Виж http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23&a1=782&a2=783&a3=785#cont 
18

По метода, разработен в Gerdzikova, S,A Comparative Study of English Language Education in Bulgarian 
Primary Schools, Euroelite, Plovdiv, 2011, https://iweb.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCIII_99_paper_01.pdf 
19

Виж http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/ 
20

PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and Science 
(Volume I), OECD 2010, 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/pisa2009resultswhatstudentsknowandcandostudentperforman
ceinreadingmathematicsandsciencevolumei.htm 
 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=23&a1=782&a2=783&a3=785#cont
https://iweb.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCIII_99_paper_01.pdf
http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/pisa2009resultswhatstudentsknowandcandostudentperformanceinreadingmathematicsandsciencevolumei.htm
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa2009/pisa2009resultswhatstudentsknowandcandostudentperformanceinreadingmathematicsandsciencevolumei.htm
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Изследването предлага 
различни оценки въз основа на 
трите основни полета критерии, 
които впоследствие се 
разбиват на подсектори, 
давайки отделни оценки за 
всеки един от тях. Сравнението 
с няколко от околните 
европейски страни, както и с 
най-добрите и най-лошите 
примери според изследването 
от PISA,дава доста точна 
представа за предоставеното 
качество на образование. На 
пръв поглед класирането на 
българските ученици в трите 
основни категории на 
изследването е относително 
близко (малко по-ниско) от 
средните за света стойности. 
Сравнението обаче с 
разбивките по региони дава 
доста по-различна картина – от 
европейските страни, 
представени в изследването, 
резултати по-ниски от 
българските имат единствено 

учениците от Румъния, Албания и Черна Гора, а по-надолу в класирането попадат единствено 
развиващите се страни. В този смисъл българските ученици демонстрират крайно 
незадоволителни резултати, което е белег за ниската ефективност на образователната система21. 
Разглеждането на данните за отделните категории потвърждава този извод – България следва 
тенденцията учениците да постигат по-високи резултати в природните науки отколкото при 
четенето и математиката22. Вътрешното разпределение на групите ученици в рамките на България 
сочи същото: що се отнася до уменията  за четене например, по-голямата част от тях попадат в 
т.нар. второ и трето равнище23, а цели 41% влизат в критичните групи под второ ниво – т.е. според 
резултатите,показани на теста, могат да бъдат считани за функционално неграмотни.  

Аналогично е разпределението по отношение на представянето при оценяването на уменията им 
по математика и природни науки: по-голямата част от българските ученици попадат във втората 
група, която се дефинира чрез придобити частични, непълни знания и отсъствие на аналитичен 
подход към решаването задачите и дадените проблеми. Резултатите показват и особено големи 
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С цел по-ясно представяне на данните, не са разглеждани всички страни, а само няколко от т.нар. 
benchmark страни от изследването, заедно със страните с най-добър и съответно с най-лош  резултат, както 
и две от съседните на България държави. 
22

Това не важи единствено за страните от Източна Азия поради особеностите на образователните им 
системи. 
23

 Системата за оценяване на PISA позволява групиране в осем групи според демонстрираните нива, като 
най-високото ниво е шесто, а под второ ниво резултатите се считат за критични.  
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разлики, породени от социалните условия, различните училища и местоживеенето на учениците. 
Учениците от по-малките населени места демонстрират значително по-слаби резултати от тези от 
големите градове24. С други думи, докато училищата в градовете успяват донякъде да постигат 
положителни резултати, то това по никакъв начин не може да се каже за малките градове и селата, 
където над 77% от учениците влизат в групите на функционално неграмотните. От голямо 
значение е и видът училище, в което се обучават учениците: докато тези от профилираните 
гимназии постигат резултати доста над средните, то учениците от „обикновените“ средни 
училища изостават чувствително от тях25; професионалните училища се класират близо до 
средните за страната стойности. Значима роля при формирането на знанията и уменията на 
учениците играят също така семейната среда и произходът – учениците от образовани семейства 
постигат значително по-високи резултати, а по отношение на етническата принадлежност 
учениците с ромски/турски произход демонстрират чувствително по-малко знания и способности. 

Сравнението на резултатите от предишни 
изследвания на PISA26 показва,че резултатите на 
българските  ученици са се подобрили 
значително, особено що се отнася до 
представянето им по четене и математика. Що се 
отнася до четенето, обаче, тук става дума по-
скоро за връщане на нивата от проведеното през 
2000 г. изследване, като двете стойности се 
различават едва с една точка – т.е. реално 
подобряване през периода няма, а по-скоро 
можем да говорим за временно влошаване през 
2006 г. Отношението на резултатите на 
българските ученици пък спрямо средните за 
изследваните страни също остава постоянно – 
страната следва световните тенденции и в този 
смисъл наблюдаваните изменения до известна 
степен се дължат и на промените в 
методологията на изследването през годините. 

3.4. PIRLS/TIMSS 

PIRLS (Изследване на международното развитие в грамотността на четенето) и TIMMS (Изследване 
на международните тенденциите в математиката и природните науки) са изследвания, подобни 
на PISA, които се изготвят от IEA (Международна организация за оценка на постиженията в 
образованието) съответно през четири и през пет години (последните изследвания са от 2011г.). 
Прилаганата в изследванията методология е сходна с тази на PISA – учениците решават 
унифицирани тестове, което позволява сравнимост на резултатите на различните държави. 
Основната разлика  между двете изследвания е във възрастовата група, която се изследва – във 
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 За сравнение – според резултатите по четене (които са във фокуса на PISA 2009), средният резултат на 
учениците от населените места с под 3000 души население е 328 точки, на тези с население между 15 000 и 
100 000 души 418, а в столицата – 476.  
25

 Ако вземем отново резултатите по четене, учениците от непрофилираните училища постигат средно 379 
точки, а тези от профилираните – 475. 
26

Доколкото има такива; за България има пълни данни само от изследването от 2006 г., както и резултати за 
четене от 2000 г. 
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фокуса на PIRLS попадат 9-10 годишни ученици, и по тази причина сравняването на резултатите от 
двете може да се използва за основание на сравнение между резултатите в различните степени 
на образование в разглежданите държави (като се имат предвид и различията в годините на 
провеждане на изследванията). 

При последното издание на PIRLS 
българските ученици демонстрират 
относително добри  резултати, които се 
приближават по-скоро до тези на най-
добре представилите се държави 27 . 
Различията в резултатите могат отчасти да 
се отдадат на разликите в абсолютното 
изражение на трудността на двете системи 
за оценка – изследванията сочат, че PIRLS 
общо се характеризира с по-ниско ниво на 
трудност в сравнение с PISA28. Оставяйки 
това обстоятелство настрана, сравняването 
на резултатите от двете изследвания 
очертава определена тенденция в 
българското средно образование – докато 
първата степен успява да запази 
определено ниво на качество и да предаде 

на учениците определени знания и умения що се отнася до четенето и разбирането на текстове, то 
прогимназиалното и гимназиалното образование не успяват да надградят върху тази основа и 
съответно българските ученици постепенно изостават спрямо връстниците си в други страни 
(което обяснява и спада на българските ученици 
в класацията на PISA).Тревожен е фактът, че 
резултатите на българските ученици прогресивно 
се влошават, макар и с не особено резки темпове, 
като от 2001г. насам средният резултат за 
България е спаднал общо с 19 точки, в по-
голямата си част – през периода 2006 – 2011г. В 
същото време повечето от представените в 
изследването държави чувствително подобряват 
своите резултати. 

Разликите в резултатите по пол за България са в 
рамките на нормалното (за региона и 
етническите/религиозните особености на 
страната), като момичетата постигат средно с 15 
точки по-висок резултат от момчетата. 
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Пълните резултати от PIRLS 2011 у Mullis, I., Martin, M., Foy, P.и Drucker, K., PIRLS 2011 International Results in 
Reading, IEA, Boston College, 2012, http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/international-results-pirls.html 
28

С всички уговорки доколко са сравними резултатите от двете изследвания, пълен анализ у Grisay, A, 
Gonzalez, E, and Monesur, C, Equivalence of Item Difficulties Across  National Versions of the PIRLS and PISA  
Reading Assessments, IERI Monograph Series: Issues And Methodologies In Large-Scale Assessments, ETS, 
Princeton, 2011 
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Изследването отделя особено внимание на  семействата, от които произхождат учениците, като ги 
разделя на три групи по този признак29. В България разликите между отделните групи е особено 
забележима: докато средният резултат на децата с достъп до много ресурси е сравним с най-
високите резултати в света (593 при най-висок резултат 611), то при тези със среден и малък 
достъп до ресурси резултатите са драстично по-ниски; тези разлики са доста по-значителни в 
сравнение с повечето представени държави. Иначе казано, усвоените в началното образование 
умения до голяма степен зависят от семейната среда – въпреки че се обучават в относително 
равни условия в училище30, учениците с образовани родители и с по-висок достъп до ресурси 
постигат много по-добри резултати от своите връстници. Аналогично е и разпределението що се 
отнася до читателските навици на родителите и ранния опит (преди постъпването в училище) с 
четене при децата. 

Разбивките на резултатите по населени места не показват толкова драстични разлики, колкото 
включените в PISA31.  Причината за това е отчасти в избраната методология и обединяването на 
всички градове над 100 000 души в една група, което не позволява София да се открои със 
значително по-висок резултат, а отчасти в спецификата на материята на като цяло по-лесните за 
възприемане  и преподаване умения за четене и разбиране на текст, преподавани в началното 
училище. 

България не е включена в изданието на TIMSS от 2011 г., но за сметка на това участва във всички от 
1995 г. насам. Това изследване е насочено към различна възрастова група (четиринадесет-
петнадесет годишни ученици) и по тази причина резултатите от него са сравними с тези от PISA 
(TIMSSвключва и секция при десетгодишните, в които България не участва). За разлика от 
представянето на PISA,където резултатите в трите сфери на оценяване са доста близки, 
българските ученици постигат значително по-ниски резултати на TIMSS32, отколкото на PIRLS33 . От 
европейските държави единствено Румъния и Босна и Херцеговина се представят по-зле от 
България, а с по-ниски резултати отново са развиващи се държави (например Ливан и Тайланд). 
Сравнението на резултатите по години разкрива изключително остър спад на резултатите на 
българските ученици: докато през 1995 г. в секцията за природни науки страната постига петият 
най-добър резултат в света с 565 точки, то до 2007 г. резултатът е спаднал с близо 100 точки до 470.  

Оттук можем да заключим, че има рязък спад в качеството на образованието в областта. 
Разпределението по пол отново посочва малко по-добри резултати при момичетата, отколкото 
при момчетата, като в сравнение с повечето европейски държави тази разлика е значителна. 
Доста е неравно и разпределението при задачите, които тестват теоретично познание и тези, 
които изискват прилагането на този тип познания в решаването на задачи и казуси, като 
българските ученици демонстрират много по-високи резултати на теоретичните задачи. Това 
разпределение потвърждава извода, че българското училищно образование е насочено по-скоро 
към теоретичната подготовка на учениците, а не толкова към изграждането на реални 
практически умения. 
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 Въз основа на редица критерии, сред които образование на родителите, достъп до книги, достъп до 
интернет, професия на родителите.  
30

 С изключение на онези, които учат в частни училища; техният брой обаче е пренебрежимо малък.  
31

 Средният резултат на учениците от населени места с под 15 000 жители е 514, на тези в населени места 
над 100 000 души – 551. 
32

Пълните резултати в Mulis, I., Martin, M. и Foy, P, TIMMS 2007 International Mathematics Report: Findings 
from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study in Fourth and Eighth Grades, IEA, Boston College, 
2012 , http://timss.bc.edu/timss2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf 
33

С необходимата уговорка, че става дума за различни възрастови групи. 

http://timss.bc.edu/timss2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf
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Както и при PIRLS, резултатите от TIMSS потвърждават огромното влияние на семейната среда, 
произхода и достъпа до материални ресурси за резултатите на учениците. Най-големите различия 
тук идват от образованието на родителите и наличието на книги и достъп до интернет вкъщи: 
положителната комбинация на тези фактори води до значително по-добри резултати и 
обратното – липсата на достъп до информация и ниското образование на родителите са 
определящ фактор за лошото представяне на учениците. Прави впечатление, че отношението на 
децата към математиката и времето, което отделят за самоподготовка, създават много по-малка 
вариация на резултатите в сравнение с особеностите на семейната среда – в този смисъл можем 
да заключим, че именно семейните условия са водещият фактор извън самата образователна 
система. 

3.5. TALIS 

Другото голямо изследване на ОИСР, което разглежда качеството на образованието, се 
съсредоточава не върху знанията и уменията на учениците, а върху характеристиките, 
особеностите и предизвикателствата пред преподавателския състав – TALIS (Международно 
изследване на преподаването и ученето)34. Целта на изследването е сходна с тази на PISA – да се 
създаде сравнима база с операционализирани данни, които да позволяват класирания и 
мотивиране на конкретни политики в областта. TALIS включва множество индикатори, които 
позволяват да се изгради доста пълен профил на заетите в сферата на средното образование в 
дадена страна.Въпреки че данните са относително остарели (последната ревизия на изследването 
от 2009 г.,  данните – от 2007/8), те дават добра представа за състоянието на учителския състав в 
страната през периода (особено предвид, че съставът на съсловието далеч не е толкова 
динамичен). 

Един от основните критерии, които включва TALIS,е образователното ниво на преподавателите35. 
Според изследването учителите в България са втори сред включените страни по този показател, 
като над половината от преподавателите имат завършена магистърска степен; по този показател 
по-добре се представя единствено Словакия, където процентът на преподавателите-магистри е 
96%36. Изследването обаче не взема предвид особеностите на висшето образование в отделните 
държави, доколко е лесно постигането на определена образователна степен и реалното 
изражение на придобития в тях опит и умения. В този смисъл данните са сравними, доколкото се 
имат предвид тези различия. Високият процент на магистрите отразява също и относително 
големия дял на завършилите висше образование в обществото като цяло37. Ако се разгледат във 
връзка с изследванията на ефективността на висшето образование38 (които имат пряко отношение 
към качеството на преподавателите), които ясно посочват ниското му качество в България в 
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Резултатите от изследването са обобщени в Creating Effective Teaching and Learning Environments: Fisrt 
Results from TALIS, OECD 2009 
35

Въпреки че НСИ предоставят по-нови данни (последните са за учебната 2011/12), предпочитам да 
използвам включените в TALIS, понеже предлагат по-подробна разбивка според Международната 
стандартна класификация на образованието на 5 образователни степени, вместо на две (ISCED –
подробности за системата на http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-
of-education.aspx) 
36

 За сравнение в Белгия например това са едва 8% от преподавателите.  
37

Виж Eurostat, Tertiary education statistics, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tertiary_education_statistics 
38

Виж например Tochkov, Tochkov and Nenonvsky, University efficiency and public funding for higher education in 
Bulgaria, Post-Communist Economies, Cornell University, 2012, 
http://www.nikolaynenovsky.com/uploads/images/Amiens/PostCom%20Econ.pdf 

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-standard-classification-of-education.aspx
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tertiary_education_statistics
http://www.nikolaynenovsky.com/uploads/images/Amiens/PostCom%20Econ.pdf
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сравнение с повечето от включените в TALIS държави, то стойностите биха се изравнили. По тази 
причина не би могло да се очаква драстична разлика между качеството на средното образование 
въз основа на относително по-високата степен на образование на българските преподаватели. 

Очаквано учителската професия е 
силно феминизирана – в България 
жените-учители в средното 
образование са 82,7% от общия брой 
преподаватели; от изследваните 
страни единствено Литва и Естония 
надхвърлят този процент, като се 
забелязва тенденцията страните от 
Източна Европа да имат по-голям брой 
учители жени.Причината за това от 
една страна е самият характер на 
професията и фактът, че жените са по-
предразположени към работа с деца39 
(особено що се отнася до по-ранните 

класове), a от друга – преобладаващият брой жени в педагогическите специалности. Възрастовата 
структура на преподавателите сочи относително голям превес на възрастните учители. Повод за 
тревога е малкият брой преподаватели в първите три възрастови групи – под 25 (1,7%), между 25 и 
29 (5,2%, при 12% средно за изследваните 
страни) и между 30 и 39 годишна възраст 
(23% при ….% средно за изследваните 
страни). За сметка на това процентът 
преподаватели в предпоследната група (50-
59) е 33%. В близко бъдеще българското 
средно образование ще бъде изправено 
пред глад за кадри40, което може да доведе 
до сериозна криза в сектора, особено 
предвид постепенно намаляващия интерес 
към преподавателските специалности в 
университетите. 

Показателна статистика, свързана с 
ефективността на образователната система 
като цяло (не толкова със самия 
преподавателски състав), е съотношението 
на педагогическия персонал в училищата 
спрямо не-педагогическия. TALIS разделя 
не-педагогическия персонал на две групи – 
помощен персонал към образователния 
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Повече подробности относно психологическата предразположеност на жените към преподавателската 
професия у Farquhar, S, Teaching: A Women Only Profession?New Zealand Annual Review of Education, 1998, 
http://www.academia.edu/825661/Teaching_A_Women_Only_Profession 
40

Тази тенденция се наблюдава и в докладите за пазара на труда на Агенцията по заетостта, където за 2011  
броят вакантни места за преподаватели са 10 200, а по-голямо търсене има само за IT специалисти и 
инженери: http://www.az.government.bg/Analyses/Anapro/2011/year/Godishnik_2011_bul.pdf 
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процес и административен персонал. Броят на първите се счита за фактор, благоприятстващ 
качеството на образователния процес, а броят на вторите се свързва с ефективното усвояване на 
средства в училищата – колкото по-малобройна е училищната администрация, толкова по-
ефективно се разходват средствата. Предвид характерната за всички постсоциалистически страни 
тенденция административният персонал да е непропорционално голям в сравнение с другите 
служители, броят на администрацията в българското средно образование е закономерно голям – 
на всеки 4,8 преподаватели се пада по един служител с административни функции41. По този 
показател България се приближава до страни със силно неефективни образователни системи като 
Бразилия и Мексико, а единствената страна с по-неблагоприятно отношение е Словакия. По тази 
причина може да се заключи, че по отношение на административното обезпечаване българската 
образователна система разходва изключително много средства – за да заработи по-ефективно 
системата е необходима оптимизация на административните функции, което пък от своя страна 
ще остави повече свободни финансови ресурси, които да бъдат разходвани за самия 
образователен процес. 

И обратно, броят на помощния педагогически персонал е относително нисък (1:12,3) в сравнение с 
останалите европейски държави, включени в  TALIS, но се приближава към средните стойности. 
Оттук може да се заключи, че преподавателите не постигат пълната си ефективност (особено 
предвид високото им ниво на образование), понеже липсва по-нискоквалифициран персонал, 
който да се занимава с рутинните образователни дейности42. 

3.6. Държавни зрелостни 
изпити 

Държавните зрелостни изпити са 
основният метод за оценка на 
резултатите, постигнати в средното 
образование. Резултатите от тях са 
особено представителни 43 , тъй като 
обхващат 100%  от учениците, а 
успешното им преминаване е 
задължително условие за завършване на 
средното образование. През петте 
години, в които се провеждат зрелостни 
изпити, средният успех леко се влошава: 
от 4,35 през 2008 г. до 4,17 през 2012 г.44. 
От една страна влошаването би могло да 
се дължи на влошаване на качеството на 
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За сравнение, в Австрия същото съотношение е 1:22,6 , в Ирландия 1:11,1 
42

За функциите на помощния персонал с педагогически функции (pedagogical support staff) на 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2031 
43

С необходимата уговорка, че докато ДЗИ са изработени така, че да отговарят на спецификите на  
българската образователна система, то прилаганите в тях методи се различават значително от тези на 
международните изследвания и зрелостните изпити в други държави и по тази причина резултатите в тях 
трудно подлежат на сравняване.  
44

Ползвам резултатите от ДЗИ по Български език и литература, понеже изпитът е задължителен за всички 
ученици в страната. 
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образованието. От друга, обаче, измененията в средната оценка на зрелостните изпити отразяват 
и постепенното увеличаване на трудността им през годините. Оценка слаб 2.00 на ДЗИ означава 
функционална неграмотност и много ниско ниво на усвояване на преподавания в средното 
образование материал. От въвеждането на ДЗИ до 2012 г. тенденцията е към увеличаване на броя 
на слабите оценки (с изключение на 2011 г., но това е и годината с най-високи средни оценки, 
което показва по-скоро занижена сложност на тестовете). 

4. Възможности за развитие на образователната система 

Сам по себе си, прегледът на слабостите и проблемите в българската образователна система не 
представлява особена ценност;  необходимо е да се вземат необходимите мерки, за да се 
обърнат негативните тенденции в образованието. Наличните сравнителни изследвания на 
качеството (разгледани в предишните части на настоящото изследване) позволяват относително 
лесното разпознаване на най-добрите примери в областта, които биха могли да станат източник 
на добри практики, приложими и в българска среда във вид на нови, реформаторски 
образователни политики. 

Традиционно, най-добре в тези изследвания се представят страните от Източна Азия, и по тази 
причина анализът първо ще се насочи към тях – с необходимите уговорки че в случая става дума 
за общество с доста различна структура и културни традиции от европейските и в частност 
българските. Интересен е примерът на Хонконг, където на лице е максимално диверсифицирана 
образователна система – за разлика от европейския модел, доминиран от държавно регулирано, 
„стереотипизирано“ образование, то тук се залага на политика на максимален избор – съществува 
широк набор от частни и субсидирани училища, между които учениците да избират. Характерно е 
неизменното спазване на принципа на  държавно финансиране независимо от формата на 
собственост, освен в случаите, в които наложените от (частното) училището такси надхвърлят 
бюджетното съфинансиране над 2 и ½ пъти, когато се счита, че то разполага с достатъчно 
ресурси45. Това позволява много по-равномерното разпределение на учениците между държавни 
и частни образователни институции (които, както посочват изложените по-горе резултати от 
изследването PIRLSпостигат по-високи резултати в болшинството от случаите). При разглеждането 
на хонконгския казус обаче следва да се има предвид водещото място, отредено на 
образованието в държавната политика – в бюджет 2013г. са предвидени публични разходи за 
образование възлизащи на 79.1 милиарда долара, или 19.8% от всички публични разходи46 (тези 
данни следва да се разглеждат в контекста на хонконгския модел на преразпределение, който 
залага на минимални държавни разходи и почти пълна липса на социални плащания). Иначе, 
приоритетите, които си залага хонконгското образование не са качествено различни от тези, които 
си е поставило българското – във фокуса на програмите отново стоят чуждоезиковото обучение (с 
тази разлика, че по-голямата част от населението вече е двуезична, и следователно се цели 
изучаване на три езика) и изграждането на ITумения на учениците. По аналогичен начин Хонконг 
инвестира в развитието на преподавателски кадри – учащите в педагогически специалности не 
заплащат образованието си и се ползват с държавни стипендии, а и участват в програми 
допълните квалификация през времето, когато вече работят. Трябва да се има предвид обаче, че 
Хонконг е в състояние да си позволи такива „щедри“ образователни политики най-вече поради 
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Подробен анализ на хонконгските политики в областта на образованието от Cheng, Y. C. И Cheung, W.M., 
Analyzing Hong Kong Educational Policy: Application of a Comprehensive Framework, The Hong Kong Institute of 
Education, 1998 www.ied.edu.hk/cird/publications/edpolicy/00.pdf 
46

Education in Honk Kong: The Facts, Information Services Department, Education Bureau of Honk Kong, April 2013 
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две причини – от една страна бурния икономически растеж на страната през цялата к история на 
независимост и почти пълна липса на социални ангажименти от страна на държавата. В този 
смисъл, този тип мерки биха били трудно приложими в български контекст, с изключение на 
поставянето на държавните и частните училища на равно основание що се отнася до правата на 
учениците. 

Шанхай пък – страната, която се класира традиционно на първо място в изследването PISA – може 
да послужи за пример как се моделира и изгражда учебно съдържание47.За разлика от повечето 
европейски системи, където средното образование е изградено от един и същи обем дисциплини, 
задължителни за всички ученици, то тук то е разделено на три своеобразни „кръга“ – базови 
познания, които покриват основните, съвършено необходими за пълноценен живот в общността 
умения, задължителни за всички; избираеми курсове, чрез които учениците се „профилират“ рано 
в насоката, в която демонстрират повече умение от връстниците си; извънкласни дейности, 
свързани както със собствено образователни, така и с най-различни социални дейности. 
Поднасянето на учебното съдържание се улеснява от прилагането на унифицирана цифрова 
система, обща за всички училища, която съдържа повечето от учебните ресурси. За да може да 
функционира правилно такава система Шанхай отделя значително внимание на подготовката на 
преподавателите, като за да запазват правоспособността си те са задължени да преминат 
минимум 240 часа обучения всеки 5 години по свой избор – било то в областта на педагогиката, в 
конкретните научни полета в които са специализирани, в психология и т.н. От голямо значение е и 
начинът, по който е структурирана натовареността на поднасяне на учебен материал48. Докато в 
българските училища по-голямата част от тежестта пада на образованието в клас, то в 
шанхайските тя се разпределя равномерно между самостоятелната работа на учениците вкъщи49. 
Разбира се, за да работи успешно такъв модел на разпределение е необходим и висок достъп до 
информационни ресурси в дома (които разгледахме по-горе) и цялостна семейна среда, която 
поражда стремеж към образование. Предвид колко е ниско нивото на тези показатели в България 
обаче няма как да се очакват драматични изменения в качеството на образование в случай, че 
количеството самостоятелна работа извършвана от учениците се увеличи. За целта е необходимо 
първо да се елиминира неравенството в достъпа до информационни ресурси и семейната среда – 
проблем с далеч по-комплексни корени и далеч извън полето на една реформа в образователната 
система. Образованието в държавните училища тук се допълва от силно развита система от 
“tutorial schools”, в която участват над 80% от учениците – частни школи, които позволяват 
учениците да допълват знанията си в избрани сфери, които се ползват с държавни субсидии (доста 
по-малки от тези на „обикновените“ училища). В България, освен при изучаването на чужди езици 
този подход на практика не е застъпен, а предвид нежеланието за реформа в посока изравняване 
на статута на държавните и частните училища, разработването на система за субсидиране на 
частни школи би позволило разпространението на допълнително образование, което в момента 
бива възпрепятствано от относително малкото представители на този пазар и съответно високите 
цени на образователните услуги, предлагани от школите.Шанхай прилага и особена система за 
изпитване – вместо да бъдат изпитвани на пресъздаване и преразказване на усвоения учебен 
материал, при завършването на образователните си степени и при кандидатстването си в 
университет на учениците им се налага да разрешават практически казуси, които изискват 
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приложението на вече наученото.По този начин се елиминира проблемът с 
„безполезното“ абстрактно познание, който се счита за едно от основните предизвикателства 
пред реформирането на образователните системи.  

Прилагането на практики от източноазиатските държави неминуемо ще се изправи пред много и 
различни препятствия, които далеч не се изчерпват с различните икономики и благосъстояние – от 
значение са и различията в социалната структура, към нагласите спрямо образованието, та дори и 
във философските наслагвания в европейските и азиатските държави. В този смисъл по-полезно за 
реформирането на българската образователна система би било да се обърнем към по-близки, 
европейски примери. Според класациите, Холандия е първенецът сред европейските държави в 
последните години, и е логично да се допусне, че нейната образователна система е най-успешна. 
При нея отново могат да се отбележат редица сходства с разгледаните по-горе системи, и най-
вече ясната доминация на частните пред държавните училища – едва 30%50 от холандските 
ученици учат в държавни училища, а всички училища, независимо от формата на собственост, 
получават държавна субсидия (от приблизително 5500 евро на година), като частните имат право 
да събират допълнителни такси от учениците. Интересно е разделението на католически и 
протестантски училища (при частните) – независимо от светския характер на образованието, двете 
големи културни групи в Холандия продължават да учат в отделни училища, което не се отразява 
негативно на резултатите на учениците (следва да се замислим съответно дали не е за 
предпочитане в България да има училища специализирани в обучението на представители на 
различните етнически и верски групи); при все това, в общия случай специфичното религиозно 
образование не е задължително, а въпрос на избор за конкретния ученик (което съответно би 
могло да се случва и с така оплюваните от нас курсове по „майчин език“ и култура на съответния 
етнос). Интересен е и подходът към структуриране на образованието – задължителната му част 
започва когато учениците са на петгодишна възраст и свършва когато са на шестнадесет, а 
последната стъпка от средното образование, на която се гледа като на преходен период към 
висшето вземат само онези,  които възнамеряват да учат в университет, а не да получат някаква 
форма на професионално образование51. Това улеснява от една страна учениците, позволявайки 
по-плавен преход към висше образование, а и позволява оптимизация на държавните разходи, 
тъй като не се субсидира това „допълнително“ образование при онези, които считат за излишно 
да го получават. 

Холандската система прилага доста сложен подход към организацията на учебното съдържание. В 
последната степен на средното си образование, учениците имат избор да се профилират в една от 
четири различни групи дисциплини (които могат грубо да бъдат определени като естествени 
науки, социални науки, икономика и науки за здравето), които от своя страна се разделят на 
задължително ядро (около 50% от предметите) и избираеми курсове, с което се гарантира 
свободата на избор на посока на развитие на ученика. Отделно, ако ученикът е избрал да се 
занимава с някаква форма на професионално обучение, то той напълно прекъсва заниманията си 
със „стандартните“ науки, а образованието му се състои единствено от теоретична подготовка в 
съответната професионална област и практика, като вторият компонент заема по-голямата част от 
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обучението52. Прилагането на такава силно диверсифицирана система позволява относително 
ранното кариерно ориентиране на учениците и елиминиране на ефекта на „излишно“ знание, 
необходимо в множество системи (в това число българската), необходимо за завършване на 
основното образование.  

Естония (друга от страните с високи резултати през последните години ) пък предлага друг подход 
към организирането на системата на средно образование.Тук по-голямата част от училищата са 
общинска собственост и се финансират от общинските бюджети, т.е. парите за тях идват не пряко 
от държавния бюджет, а отчасти от бюджетни трансфери към общините, отчасти от местни данъци 
и такси, размерът на които се определя от самите общини53. Семействата на учениците не плащат 
пряко учебни такси, но реално всеки опит за инвестиция в образование би преминал през 
увеличение на местни данъци и такси, т.е. по-качественото образование отново се заплаща не на 
централизирано, а на местно ниво (разликата с частните училища тук е, че преразпределението е 
на ниво община, а не на ниво училище). Отново се прилага разделение между различните степени, 
като след четиринадесетгодишна възраст учениците избират между професионално образование 
(с преобладаващо практическо обучение) и гимназиално образование като стъпка към висше. 

Прегледът на добрите практики откроява няколко подхода, общи за страните, постигащи добри 
резултати според измерванията на качеството на средно образование. От една страна, прави 
впечатление, че при тези държави доминира частното средно образование, подкрепяно от 
различни форми на държавни субсидии. Всичките тези системи разчитат и на максимализиране на 
свободата на избора от страна на учениците, било то на курсове, учебни програми или пък 
цялостна насока на развитие (гимназии или професионални училища) както и на ранна 
специализация. Успешните образователни системи отделят и сериозно внимание на подготовката 
на преподавателските кадри като най-важен елемент при изграждането на качествено 
образование.  
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5. Изводи 

Изследването на състоянието на училищното образование в България очертава няколко основни 
тенденции: 

 Сумата на цялостното финансиране на училищното образование се увеличава прогресивно 
през целия разглеждан период. Въпреки това не се наблюдават значителни изменения в 
качеството на образователния продукт, което навежда на извода, че значимите проблеми на 
българската образователна система са на друго място; 

 Образователната система успява да обхване по-голямата част от населението и да го 
задържи до завършването на средно образование; по този показател България се представя 
доста по-добре от повечето държави от региона. Въпреки вариациите в различните части на 
страната, досегашната политика, насочена към подобряване на тези показатели, очевидно 
дава резултат и тенденцията през последното десетилетие е те да се подобряват значително; 

 Училищното образование в България изостава много от останалите западни държави що 
се отнася до качеството, оценено чрез резултатите, демонстрирани от учениците; по тези 
показатели България се приближава по-скоро до страните от Третия свят. По тази причина 
реформите в образователната система следва да целят оптимизиране на учебното 
съдържание, модернизиране на образователния процес и разработване на методи на 
преподаване, ориентирани към възприемането от страна на учениците; 

 Резултатите на всички оценявания на способностите на учениците показват, че 
образователната система е ориентирана към осигуряване на теоретично познание, а не на 
практически умения, което влиза в разрез с модерните възприятия за образование и 
реалните потребности на учениците. За да се адресира този проблем, е необходимо 
преосмислянето на начина на поднасяне на учебния материал и подобряване на баланса 
между теоретична подготовка и практически задачи; 

 Преподавателският състав страда от редица проблеми, най-острият сред които е 
продължаваща тенденция към застаряване и липса на млади кадри. Връщането на интереса 
към преподавателската професия е и най-сериозното предизвикателство пред реформата на 
образователната система, тъй като изисква подобряване на условията на труд и 
възнагражденията на преподавателите от една страна и създаване на интерес към 
педагогическите специалности от друга; 

 Основният фактор за лошото представяне на българските ученици според изследванията е 
социалното неравенство – учениците, произхождащи от семейна среда, която подтиква към 
обучение и предоставя необходимите за ранно образование ресурси, постигат резултати, 
сравними с най-добрите ученици в света. В този смисъл, подобряването на семейната среда и 
условията на образование в по-малките градове и села биха довели до чувствително 
подобряване на способностите на българските ученици. Другата възможност е по-широката 
намеса на образователната система в живота на учениците (във вида на целодневни училища, 
интернати и т.н), срещу която обаче има редица аргументи, най-вече в контекста на 
свободата на родителите да възпитават децата си според своите разбирания и ценности. 

 Прегледът на добрите практики в страните, демонстриращи най-добри резултати в 
изследванията на качеството, очертава насоката, в която би следвало да се движи реформата 
в образованието – либерализация на пазара на образователни услуги, диверсификация и 
повече свобода при изработването на учебни програми и избора на направления от страна на 
учениците и създаване на по-добри условия за обучение и работа на преподавателите.   
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