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 Поставяне на детето в центъра
 Принципът “Верният подход към всяко дете”
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 Учене в кръг и учене чрез разговори - техники за 

професионално развитие между колеги
 Пътят напред
 Проблеми и дискусия



Основни въпроси

 От какъв тип образование се нуждаят/ ще 
имат нужда в бъдеще нашите деца?

 Как поставяме детето в центъра? 

 Има ли път към отличните постижения?
 Какво е принципът “Верният подход към 

всяко дете”?
 Как споделяме практиката си?

 Какво означава това за детето и 
поставянето му в центъра



Информация в цифри
 Имаме 5.2 млн. жители, повечето от които живеят в 

или между двата най-големи града, Единбург и 
Глазгоу.

 Имаме 800 острова (130 населени)

 Имаме 10,000 км брегова ивица 

 Бяха взети някои важни решения (2014)

 Хубава държава, заповядайте да я посетите. 



Основни факти за шотландската 
образователна система

 Регионални образователни власти 32
 Начални училища 2,095
 Гимназиални училища 371
 Специални училища 151
 Национални специални училища 7
 Независими специални училища 45

 Учители 49,691
 Ученици 669,182
 Ученици с допълнителни образователни 

потребности 98,190 
(15%)



Шотландската образователна 
система
 Учебна програма за отлични постижения
 Учебна програма за ранна предучилищна възраст: (3-5 

годишна възраст) 
 Начално образование: (5 -12) (P1 до P7)
 Средно образование: (12-18) (S1 до S6)

 Задължително до S4

 Общия брой на учителите в предучилищна, начална и 
гимназиална степен и специалните училища, вкл. 
мобилните специалисти е = 49,691.



Успешни ученици

Отговорни граждани

Уверени личности

Ефективни участници в 
своите общности



Кажете ми какво мислите 
за Том!



Принципът “Верният подход към всяко дете:
Детето е в центъра & около него има мрежа за 
подкрепа



Шотландското правителство: визия за децата –
8 индикатора за благоденствие
Децата се превръщат в:
Уверени личности
 Ефективни участници в своите общности
Успешни ученици
Отговорни граждани

Чрез постигане на 8-те индикатора за благоденствие:
В безопасност Здрави Успяващи Обгрижени
Активни Уважавани Отговорни Включени



Успешни ученици Уверени личности

Отговорни граждани Ефективни участници в 
своите общности



Пътят към отличните 
постижения

Визия и рамка за отлични постижения

За повече информация:

http://www.journeytoexcellence.org.uk/index.asp



Стратегии 
свързани с 
оценката на 
процеса на 
учене

Преподаване за 
ефективно 
учене

Резултати от 
учебната 
програма за
отлични 
постижения

Приобщаване, Успех за всички, принципът 

“Верният подход към всяко дете”

Working with people – and permeatingРабота с хора

ДЕТЕТО Е В ЦЕНТЪРА



Какво е принципът “Верният подход 
към всяко дете” ?

Промотира споделен подход, който:
Води до решения
Позволява на децата да получат подкрепа
Подкрепя позитивни промени в 

нагласите, системата и практиките
Включва работа в екип



Принципът “Верният подход към 
всяко дете” се състои от: 
 Основни компоненти
 Принципи и ценности
 Споделено разбиране
 Споделен език
 Модел на практика (нужди и силни страни)
 Благоденствие и постигане на благоденствие



Благоденствие

Успешни ученици Уверени личности

Отговорни граждани Ефективни участници в 
своите общности





Пример за местна образователна власт в Шотландия
“Midlothian” степенна система за оценка и планиране





Resilience Matrix

Adapted from Daniel, B., Wassell, S. and Gilligan, R. (1999) Child Development for Child Care and Protection Workers, Jessica Kingsley Publishers Ltd., London and 
Philadelphia and Daniel, B. and Wassell, S. (2002) Assessing and Promoting Resilience in Vulnerable Children, Jessica Kingsley Publishers Ltd., London and Philadelphia. 
Published by kind permission of the authors and Jessica Kingsley Publishers Ltd., London and Philadelphia.

Рискова среда
Житейски събития или 
обстоятелства, които 

представляват заплаха за 
здравословното развитие

Уязвимост
Характерни черти на детето, семейната 
среда и общността, които представляват 

заплаха или предизвикателство към 
здравословното развитие

Защитена среда
Фактори в средата на детето, 

които служат като буфери 
при негативни събития и 
рискови преживявания 

Гъвкавост (резилианс)
Качества, които подпомагат 

нормалното развитие при трудности



Да направи възможно ефективното учене 
и преподаване за:

всяко дете,
всеки ден, 
във всяка класна стая

Основната цел на всеки учител е



Подобряване на постиженията на всички ученици

Robinson, 2008 meta analysis of 27 studies

Подобряване на 
постиженията 
на учениците

Стратегическо 
използване на ресурсите

Участие на учителите 
в обучения 

и форуми за 
кариерно развитие

Поставяне на цели и 
определяне на очакванията

Планиране, координиране и 
оценка на преподаването 

и учебната програма

Осигуряване на 
структурирана 

и подкрепяща среда



Аспекти на Аспекти на 
професионалното професионалното 

развитиеразвитие

Лични ценности и 
лична отдаденост

Лични умения и 
способности

Професионални знания и 
разбирания/ 

актуализация на знанията



Джудит Литъл
 Учителите говорят за преподаването;

 Учителите имат възможност да се наблюдават взаимно, 
докато преподават;

 Учителите планират, организират, мониторират и 
оценяват процеса на преподаване заедно;

 Учителите се учат един друг. 

Little, J.W. (1982). Norms of collegiality and experimentation: Workplace 
conditions of school success. American Educational Research Journal 19:3: 325-340. 



Колега и 
висшестоящ 

колега

=

Колеги

Трима 
колеги

=

Групово 
наблюдение

Наблюдение на урок



Учене в 
кръг



Тези подходи се наблюдават и в 
други професии
Смъртните случаи при сърдечен байпас намаляват с 25 %, когато хирурзите имат 

възможност да обменят опит
• 23 практикуващи хирурзи и техните екипи 3 щата в Ню Ингланд наблюдавали 

взаимно работата си в операционната и обменяли опит 
• “Ние не изобретихме нищо ново; станахме по-добри в нещата, които вече 

правехме”.
• 74-ма пациенти, за които се очаквало, че няма да преживят операцията, имали 

успешна интервенция.
• Външните експерти смятали, че би било трудно докторите да променят своите 

навици и виждания
• Изследователите смятат, че този метод може да бъде приложен и в други сфери 

на дейност.
Изследването е проведено в Dartmouth Medical School
Lebanon, N.H.
March 1996



Самотното практикуване води до изолираност; 

изолацията е враг на подобряването и 
напредъка

Elmore, R.F. (2000) Building a New Structure for School 
Leadership. Washington 





Колективен ангажимент 
към подобряване на изпълнението

Училището е добро училище, когато...

Училищните лидери създават възможности за споделяне на добри практики.

Планирана е програма за оценка на практиките в класната стая.

Плановете з аразвитие и подобрение включват 
приоритети свързани с ученето и преподаването.

Училището е отлично училище, когато…
Училищният екип…

Обратната връзка и самооценката са… 

Училищният екип е поел ангажимент да…

Задача

Journey to Excellence Parts 1 and 2. Page 89  Dimension 7



Влияние

Систематично 
оценяване

Критична 
рефлексия

Изследване и 
взимане под 
внимание на 
връзките между 
теорията,
проучванията, 
политиката и 
практиката

Williamson and Robinson, 2009

Промяна на 
ценностите, 
вярванията и 
схващанията



Учене и 
професионално 

развитие в групи и 
общности

Прод. проф. 
развитие

Законът за 
допълнителна 
подкрепа при 

ученето

Самооценка

Галсът на 
децата

Планиране на 
подобряването на 

изпълнението

Субсидия за 
личностно 
развитие

Работа в екип 
между 

институциите

Уч. програма 
за отлични 

постижения

“Верният подход 
към всяко дете”



“Детето в центъра”
 Тази концепция е базирана на схващането, 

че децата и младите хора се развиват в 
своите семейства и общности и на 
необходимостта от адресирането на 
нуждите им възможно най-рано. 

 Емоционалната и физическата 
безопасност са фундаментални и са по-
широко понятие от детска закрила



“Детето в центъра”
 Гледните точки на децата и младите хора 

трябва да бъдат изслушвани и те трябва 
да участват в решенията, които ги 
засягат.

 Разбирането за това, че вземането под 
внимание на това, което се случва в една 
или друга сфера на детето, може да окаже 
влияние на много други сфери. 



“Детето в центъра”
 Използването на вече съществуващи детски или 

младежки мрежи и оказването на подкрепа към тях, 
когато е възможно

 Децата и младите хора трябва да се чувстват ценни 
при всички обстоятелства и професионалистите 
трябва да създават възможности за извличане на 
радост от разнообразието.

 Осигуряване на подкрепа възможно най-рано и 
вземане предвид на краткосрочните и 
дългосрочните нужди



Обобщение
 Пътят към отличните постижения
 Принципът “Верният подход към всяко дете”
 Професионално обучение

 Поставяне на детето в центъра



Благодаря ви
 Въпроси?

 Бих се радвал да получа въпроси за трудностите и 
приложението на всичко това в Шотландия

 Бих се радвал да дискутираме защо или защо не
тези неща биха или не биха работили в България
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