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или  
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    такива каквито сме 
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Качеството като процес: 

• Планиране  

• Организация 

• Изпълнение 

• Самооценяване 
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През учебната 2012-2013 година в НПГПТО се обучават 
ученици по следните професии: 

Професия Специалност 
Професионално 

направление 

521050 Техник на 
прецизна техника  

5210501 Измервателна и организационна  техника 
5210503 Оптична техника 
5210504 Лазерна и оптична техника 
5210505 Медицинска техника  
 

521 Машиностроене, 
металообработване и 
металургия 

523050 Техник на 
компютърни 
системи 

5230501 Компютърна техника и технологии 

523 Електроника, 
автоматика, 
комуникационна и 
компютърна техника 
 

523010 Техник по 
комуникационни 
системи 

5230104 Кинотехника, аудио- и видеосистеми 

523 Електроника, 
автоматика, 
комуникационна и 
компютърна техника 
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Гимназията осъществява прием по  
специалност “Очна оптика” след средно образование в 

две форми на обучение – дневна и задочна. 

725010 Техник по очна 
оптика 

725010 Очна оптика 

725 Медицинска 
диагностика и лечебни 
технологии.  
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2012/2013 учебна година 

 

Педагогически състав - 68 човека 

От тях - 17 мъже и 51 жени 

Професионално- 

квалификационна степен: 

V ПКС – 5, ІV ПКС – 1,  

ІІІ ПКС – 1, ІІ ПКС – 12 и  

І ПКС – 2 

Общо паралелки - 36 

Общо ученици - 973 

 

 

 
    
Малко статистика 
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2008 г. - 2009 г. 

 Препоръка на  Европейския парламент и Съвета от 23 април 
     2008 година за създаване на Европейска квалификационна 
     рамка за обучение през целия живот.  

 
 Препоръка на  Европейския парламент и Съвета от 18 юни 
    2009 за приемане на Европейска референтна рамка за 
    осигуряване на качеството в професионалното образование 
    и обучение 

“На  дълъг път  се тръгва  с  
първата  крачка...” 
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2009 г. 

Министерство на образованието и науката 

 Заповед № РД09-1138/14.07.2009 г. определя критерии и 
    показатели за оценяване качеството на професионалното 
    образование през учебната 2009-2010 г.  



Началото бе трудно... 



2009 г. – първите оценъчни карти 



2010 г. – подобрените карти   



До 2012 г. анализът на попълнените 
оценъчни карти показваше: 

Учители, 
които се 

подценяват 

Учители, които 
се надценяват 

Търсим равенството между оценка и самооценка. 



2012 г. – следващият етап 

Министерство на образованието, младежта и 
науката 

 Заповед № РД09-872/29.06.2012 г. утвърждава области, 
     критерии и показатели за оценяване качеството на 
     професионалното образование, които да са обективни и 
     съобразени с Европейската референтна рамка и 3акона за 
     професионалното образование и обучение. 



ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

Осигурява високо 
качество на 
обучението, в 
съответствие с 
изискванията на 
МОН и с 
потребностите от 
кадри на пазара на 
труда. 

Осигурява 
мотивираща 
среда за 
повишаване 
квалификацията 
на 
преподавателския 
състав. 

Осигурява 
мотивираща 
среда за 
повишаване 
резултатите от 
текущия учебен 
процес, ДЗИ и 
ДИППК. 



ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО 

Лична 
отговорност на 
ръководството, 
прозрачни 
управленски 
решения, 
информираност. 

Най-ценният 
ресурс са 

хората. 



Разработени ДОКУМЕНТИ 

 Училищна програма за повишаване качеството на 
предлаганото ПОО; 

 Вътрешноучилищни критерии за установяване качеството 
на ПОО; 

 Механизъм за мониторинг и контрол на ПОО; 

 Механизъм за ранно предупреждение. 

 



 
•Училищен мениджмънт 
•Училищна среда 
•Обучение и учене 
•Училищно партньорство 

 
 
 
 

Решихме да направим частично самооценяване и 
разработихме инструментариум за областите: 
 
•Училищен мениджмънт 
•Обучение и учене 

 

От утвърдените области: 



Предразсъдъци и чувства 

Ангажиране 

Доверие 

Необходимост 

Разбиране 

Отричане 

Колебание 

Недоумение 

Съпротива 
 



 
Област  “Училищен мениджмънт “ - 35 т. 

1. Система за осигуряване качеството на ПОО – 10т. 
2. Инвестиции в ПОО – 6т. 
3. Квалификационна дейност – 6т. 
4. Нормативно осигуряване – 5т. 
5. Училищен персонал – 8т. 

 
Област “Обучение и учене” - 65 т. 

1. Учебна дейност – 20т. 
2. Оценяване и самооценяване – 10т. 
3. Взаимоотношения ученик- учител; ученик-ученик – 10т. 
4. Резултати от обучението – 15т. 
5. Награждаване на знания и умения – 5т. 
6. Педагогически постижения – 5т. 

Комисия по самооценяване, 
назначена от директора, 

изработи  следната скала: 



Скала за крайно оценяване на качеството: 

От 81 до 100 точки – изключително 
От 61 до 80 точки – много добро 

От 41 до 60 точки – добро 
От 21 до 40 точки – задоволително 

Под 20 точки - незадоволително 



Разработени бяха 13 справки, 9 анкети и 23 чек-листа на база: 

 Наръчник за самооценяване на професионална гимназия; 
 Модел за качество на професионалното образование.  

ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА САМООЦЕНЯВАНЕ 



В процеса на самооценяване комисията обработи: 
 13 справки 

 807 анкети 
 1112 чек-листа 

Спазихме принципа на случаен подбор и равен шанс.  

ОБРАБОТКА 



В проведеното за учебната 2012-2013 г. самооценяване взеха участие  
80% от учениците /793 човека/ и 63% от педагогическия и  

непедагогически персонал на гимназията /43 човека/ 



Резултати от проведеното самооценяване 
Област “Училищен мениджмънт” 
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Резултати от проведеното самооценяване 
Област “Обучение и учене” 



Реализираме 

Проект BG051PO00 – 4.3.05.0038  

“Актуализиране на образователния процес в 
Национална професионална гимназия по прецизна 

техника и оптика “М.В.Ломоносов” – София в 
сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ”. 



КРАЕН РЕЗУЛТАТ 



Краен резултат - 62,52 т.  
 

Отговаря на равнище МНОГО ДОБРО, но е граничен с ДОБРО. 
 

 

И още: 
 

☼Изградихме доверие 
☼Обективни сме 
☼Искаме да сме по-добри и още по-обективни 
☼Развиваме се 
☼Имаме идеи 
☼Работим 

 
 
 
 

Установихме... 



ИЗВОДЪТ Е:  
 

 

да се работи за подобряване на ефективността в областите с по-
нисък резултат. 



ТРУДНОСТИТЕ ПРИ САМООЦЕНЯВАНЕТО: 

Субективизъм 

Формалност 

Спазване на срокове 



ПРЕПОРЪКИТЕ 

 Стимулиране на учителите към усъвършенстване на компетентностите им; 
 По-голяма прозрачност при прилагане на критериите за оценяване на 
     учениците; 
 Подобряване на структурирането на урочните единици; 
 Подобряване на атмосферата на екипност в паралелките; 
 Работа върху подобряване на взаимоотношенията ученик – ученик и  
     ученик – учител; 
 Работа в направление утвърждаване на авторитета на учителя в класната 
    стая; 
 Увеличаване използването на ИКТ методите в обучението, съответстващо  
     на интересите на учениците.  



 Ще продължим да работим за усъвършенстване на разработения вече 
     инструментариум в двете области.  

 
 От учебната 2013-2014 г. ще бъде разработен и утвърден и  
     инструментариум за самоценяване и в останалите две области.  

 
 Засилване ролята на педагогическите специалисти за повишаване 
     качеството на образованието и изпълнение на Стратегическата рамка за 
     европейско сътрудничество “ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 2010-2020”. 

 

Какво следва? 



 По-тясно сътрудничество със социалните партньори 

 По-тясно сътрудничество с висшето образование 

 Мобилност 

 Гъвкавост 

 Комуникация с други заинтересовани групи 

 Lifelong learning 

 Порталът BEQUAL 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 


