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2. Защо да правим мониторинг на приобщаващото 
образование? 

 

Приобщаващото образование (ПО) на ученици с интелектуални затруднения (ИЗ) е във фокус 
през последния четвърт век. Поглеждайки назад, в годината, в която се отбелязва 25-тата 
годишнина на Декларацията от Саламанка и Рамката за действие към нея (UNESCO, 1994 
[71]), напредъкът в ПО е на лице с подписването на различни правно-обвързващи и 
необвързващи документи (виж глава I) като от най-голямо значение е Конвенцията на 
Обединените нации за правата на хората с увреждания (UNCRPD, United Nations, 2006 [1]). В 
член 24 се подчертава правото на ПО за ученици с увреждания, акцентирайки на факта, че 
страните членки трябва да осигурят приобщаваща образователна система на всички нива и 
учене през целия живот, за да промотират (United Nations, 2006, p. 16 [1]): 

- Пълното развитие на човешкия потенциал 

- Развитието на личността, талантите и креативността в пълния им потенциал 

- Ефективното участие в свободно общество. 

Конвенцията подчертава, че ПО не трябва да се фокусира само върху съдържанието на 
учебния план (например четене и смятане. То трябва  да бъде холистично и да промотира 
пълното развитие на учениците с уврежания от всякакъв вид и тяхното участие в обучението и 
училищния живот, чрез адекватни мерки, вкл. развитието на общността и обществото (Amor, 
Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018 [72]). 

 

Въпреки усилията да се изгради приобщаваща образователна система, въпреки договорите и 
конвенциите, които са правно обвързващи, тяхното подписване не гарантира, че ПО ще бъде 
реализирано веднага, особено когато става въпрос за ученици с ИЗ. Всъщност, фактите поиказват 
че напредъкът към ПО все още е далече от същинското приобщаване и в най-лошите случаи е 
много лимитиран (e.g., Amor et al., 2018 [72]; Amor, Hagiwara et al., 2018 [73]; Verdugo, Amor, 
Fernández, Navas, & Calvo, 2018 [74]). Както беше отбелязано в Глава I, в опит да се разбере тази 
ситуация, десет години след като Конвенцията на обедиените нации е приета, Комитетът за 
правата на хората с увреждания публикува Общ коментар номер 4 в член 24, свързан с 
образованието, където освен анцентирането на бариерите пред развитието на приобщаващи 
образователни системи за учениците с увреждания, Комитетът посочва и настоящите нужди за 
напредък по пътя към прибщаването и предлага стратегии за адресиране на ограниченията в 
процеса на приобщаване. В този смисъл, Комитетът потвърждава, че нуждата от трансформация 
(на образователната система) изисква създаване и въвеждане на образователни политики, 
базирани на индикатори, гарантиращи достъпа, перманентноста и промотирането на учениците 
с увреждания на равни начала с техните връстници (United Nations, 2016 [2]). 

 

В частност параграфи 12.i и 73 подкрепят нуждата за въвеждане на индикатори за структура, 
прогрес и резултати, за да може да се следи ПО по обширен и цялостен начин, включвайки 
хората с увреждания и техните общности. Така мониторинга на ПО излиза като отговор на 
нуждата да имаме инструменти, позволяващи анализа на степента, до която сме постигнали 
приобщаващи цели за учениците с ИЗ, в учлищата и в политиките. Мониторингът също е нужен, 
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за да предостави на заинтересованите страни, работещи в ПО, информация за това как да се 
постигат целите и да се стига до напредък. Следователно, започвайки от предпоставката, че „в 
образователните системи само това ,което се измерва ще бъде направено“ (Echeita & Ainscow, 
2011, p. 36 [75]), е нужно да се разработят индикатори за анализ на състоянието на ПО и да се 
взимат решения във връзка със случващото се в класните стаи.  

Целта на тази глава е да:  

а)обясни модел за справка за развитието на такива индикатори; 
б) да предостави на упралението инструменти за мониторинг на ПО; 
в) да предложи начини за използване на информацията събрана чрез този инструмент и 
да приложи научно-базиран начин за взимане на решения във връзка с учениците, 
училищата и политиките.  
 

Акценти на секция 1  

- Въпреки че се полагат усилия за напредък по пътя към ПО, все още има много какво да 
се желае. 

- Генерализиращите изказвания НЕ помагат на този прогрес. 

- Различни доклади посочват нуждата за мониторинг на ПО за да се преодолеят 
бариерите, които различните страни срещат. 

- Мониторингът на ПО се явява като отговор на нуждата да има инструменти, които 
позволяват анализа на настоящото състояние на ПО, вкл. практики, училищна култура и 
образователни политики и да предостави на заинтересованите страни важна информация за 
това как да напреднат в постигането на целите, свързани с ПО. 

 

3. Как да правим мониторинг на приобщаващото 
образовани? 

 
Макар, че мониторингът на ПО изглежда комплексен, е нужно да се предостави на 
администрацията и другите заинтересовани страни ясно очертан процес, който започва от 
концептуалното ниво и преминава към измерване. Това е ключово за мониторинга и 
имплементацията на ПО. Следователно, мониторингът трябва да следва серия от стъпки, 
подредени логически, така че заключенията на всяка стъпка да съставят началната точка на 
следващата. Предложение за напредък в мониторинга на ПО би било:  

a) Дефиниция на ПО: какво да се постигне чрез ПО и какви подходи да се използват? 

b) Предлагане на операционализираща рамка за разбиране на ПО като процес 
(например начало, процес, резултати), който се случва на различни системни нива (микро, мезо 
и макро). 

c) Разчитане на различни научни модели за разработка на индикатори на 
резултатите. 
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d) Разработване на индикатори на резултатите, които правят възможна връзката на 
цели на ПО, процеса и входящите елементи на различните системни нива. 

e) Използване на събраната информация чрез индикаторите за взимане за решения 
и внасяне на промени в процеса и входящите елементи на различни системни нива. 

 

 
Фиг. 1. Към мониторинг на ПО 

 

1.1. Начална точка: Споделена дефиниция на 
приобщаващото образование (ПО):  

Дефинициите помагат да се разберат явленията. Значението на споделянето на 
дефиниция на ПО има две ползи:  

а) помага да се подчертаят целите, които трябва да се постигнат чрез ПО;  

б) предлага необходимите подходи за разбиране и достигане на тези цели.  

Въпреки, че има множество дефиниции за ПО, е необходимо да се сподели определение, 
приведено в съответствие с КПХУ. Определение, отговарящо на това изискване, е това, 
предоставено от Giangreco (1997 [76]): „Приобщаването в образователния сектор означава, че 
всеки човек има същите права да се възползва от висококачествено образование, без да бъде 
сегрегиран. Приобщаващото образование подкрепя цялостното личностно развитие на учащите 
и осигурява баланс между академичните/функционалните и социалните/личните аспекти на 
училищното образование. Учениците участват изцяло в часовете, с връстници от същите 
възрастови групи, където броят на учениците с и без увреждания е пропорционален на местното 
население. Приобщаващото образование е непрекъснат процес, който трябва да се осъществява 
ежедневно и трябва да присъства на всички нива на образование и в различните му измерения 
(например: паралелно, неформално и образование след завършване на училище). В 
приобщаващата образователна система рамката се променя, за да се адаптира към 
индивидуалните потребности на обучаемия. Тази рамка прилага нагласи, подходи и стратегии 
за подкрепа на педагогическите специалисти и включва всички учащи във всички дейности, 
независимо от техните потребности от подкрепа, и с оглед на техните индивидуални мотиви и 
интереси”. 

 

Това определение подчертава като цели за постигане чрез ПО:  

а) достъпът на ученици с интелектуални затруднения до общообразователна среда;  
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б) тяхното ефективно взаимодействие (т.е. не само с възрастни, но и с връстници без 
затруднения) и постижения (т.е. да получат качествено образование, приспособено към техните 
нужди и мотивации, което насърчава развитието на пълния им потенциал), като тези резултати 
от ПО могат да бъдат определени чрез желаните лични резултати като: социално включване, 
участие, личностно развитие, благополучие или самоопределяне.  

В същото време, дефиницията предлага подходи  за това как да се адресират такива 
цели: 

• Правна перспектива: ПО като човешко право, което трябва да бъде гарантирано 
(United Nations, 2006 [1], 2016 [75]).1 

• Социално-екологичен подход и парадигма на подкрепата. Както бе споменато 
в предишната глава, ИЗ се разбира като несъответствие между компетенциите на учениците и 
изискванията на средата, в които участват (Thompson, Walker, Shogren, & Wehmeyer, 2018 [77]). 
При този подход се приема, че потребностите от подкрепа на учениците с ИЗ са състояние на 
функциониране и се проявяват в различните контексти, в които ученикът участва: достъп до 
училище, достъп до учебно съдържание, учене, участие, здраве и безопасност, самозащита, 
живот в общността, живот в дома ... Следователно, подкрепата трябва да се разглежда във 
всички тези области и трябва да се разбира като мост за запълване на съществуващата празнина, 
за да се осигурят истински приобщаващи възможности, било чрез изграждане на капацитет в 
учениците, или в адаптации на средата. 

• Перспектива базирана на силните страни. Този подход приема, че учениците с 
ИЗ имат не само потребности, които да бъдат посрещнати, но и силни страни, върху които да се 
стъпи и лични цели за постигане (Amor et al., 2018 [72]), които могат да бъдат адресирани от ПО 
за създаване на приобщаващи общности. 

1.2. Операционализиране на ПО  
Въпреки, че предишното определение е полезно за подчертаване на целите и подходите 

на ПО, е необходимо това определение да се приложи на практика, за да се предложи 
референтна рамка, от която да се определят индикатори за мониторинг на ПО. Разработени са 
различни предложения за осигуряване на цялостна рамка за мониторинг на всички елементи, 
съставящи ПО, тяхното взаимодействие и областите, на които трябва да се обърне внимание, за 
да се оцени степента, в която се постигат целите, свързани с ПО. От тези гледни точки, има две, 
които се допълват взаимно, и които използваме като референции, за да операционализираме 
ПО.  

Kyriazopoulou и Weber (2009 [78]) виждат ПО като непрекъснат процес. Според тях, входът е 
всичко, предоставено на системата за постигане на ПО (например финансови ресурси, политика, 
обучение на персонала, учебни програми, инфраструктура, подкрепа от други дисциплини ...). 
Процеси са практиките в училищните администрации, училища и класни стаи, които превръщат 
вложените средства в начини за работа с ученици, които дават резултати (например, учебни 
практики, прагматика на ниво училище, използване на финансиране). Резултатите (отчитайки 
входните ресурси и процесите) включват удовлетворението на заинтересованите страни, 
степента на академични постижения, ефективността на разходите, заетостта в училището или 
учебните дейности. 

Допълващa гледна точка е предоставена от Loreman, Forlin и Sharma (2014 [79]). Тези автори 
вграждат ПО в по-широкия процес на образованието и потвърждават, че като процес ПО се 
осъществява в сложната система, в която живеят хората. Системата е разделена на три основни 
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нива: микро, мезо и макро нива. Микро ниво включва индивиди и класни стаи, мезо ниво 
включва училища и контексти, в които те работят (напр. Общност), а макро ниво включва по-
широки системи като тези, състоящи се от местните и националните държавни органи (Loreman, 
Forlin, & Sharma, 2014 [79]). Тези автори също предлагат матрица на ПО чрез пресичане на трите 
етапа на процеса на ПО с трите системни нива. Целта на тази матрица е да помогне, да се 
идентифицират различните променливи, които се извършват в процеса на ПО на всяко системно 
ниво, и да се направят връзки между тези променливи (вижте Фигура 2). 

 

 
Фиг. 2. Матрицата на ПО (адаптирана от Loreman, Forlin & Sharma, 2014 [79]) 

Тази матрица има важна стойност по отношение на събирането на доказателства в ПО за 
разработване на базирани на доказателства политики, училищна организация и финансиране 
(Глава IV) и базирани на доказателства практики (глава II). Въз основа на тази матрица, за да се 
съберат доказателства, първо е необходимо да се разработят наблюдаеми и измерими 
показатели за резултатите (т.е. показатели за целите, свързани с ПО, посочени в раздел 1 на тази 
глава). Подобни показатели позволяесът да др знае до каква степен др постигат целите, 
свързани с ПО. От друга страна, разбирането на ПО като процес (т.е. вход, процес, резултати), 
който се осъществява в различни системни нива (микро, мезо, макро), ще направи възможно 
търсенето и намирането на връзка между резултатите, измерени с индикатори и елементи, 
създадени за постигане на тези цели (т.е. влагане и резултати) по отношение на трите системни 
нива. Установяването на връзка между елементите на различните системни нива е ключът за 
събиране на информация, която помага на заинтересованите страни да вземат своите решения 
въз основа на събраните доказателства, а не на общи изказвания и неясни утвърждения (Amor 
& Verdugo, 2018 [80]). 

 

Като се има предвид важността на разработването на индикатори за мониторинг на ПО за 
разработване на базирани на доказателства политика, управление на училищата и практики, е 
необходимо да сме сигурни, че разработването на тези показатели започва от валидни и 
надеждни модели, подкрепени от научни изследвания.  

 

Следващият раздел предоставя преглед на модела за качество на живота (QoL) на Schalock и 
Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]), който се използва в целия свят за работа с възрастни и 
деца с ИЗ. В раздел 3 се предоставя информация за разработването на инструмент (предоставен 
в приложението на края на главата) въз основа на QoL модела и как може да се приложи и 
използва този инструмент за събиране на доказателства относно микро- (т.е. практиките), мезо- 
(т.е. училищната организация и финансирането ) и макро-нивата (т.е. политики). 
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1.3. Уместността на модела на Качество на живот за 
оценка на резултатите от ПО. 
QoL моделът (Schalock & Verdugo, 2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]) е рефетентен модел в сферата 
на ИЗ, който е ключов за напредъка към промените, от които се нуждаят образователните 
системи, за да адресират предизвикателството, да приобщят учениците с ИЗ (Amor & Verdugo, 
2018 [81]; Pazey, Schalock, Schaller, & Burkett, 2016 [84]). От перспективата на QoL модела, 
качеството на живот може да бъде разбирано като многоизмерно явление, съставено от няколко  
основни сфери, които изграждат личностното благополучие (Amor & Verdugo, 2018 [81]). Според 
Schalock and Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 2012 [83]) тези сфери са: 

Tаблица 1. Сфери на качеството на живот 

QoL сфера Описание 

Личностно Развитие  
(PD) 

Възможността за учене на различни неща, достъп до познание и 
възможността за себереализация 

Самонасоченост  (SD) 
Възможността сами да вземат решения и да избират неща които считат за 
важни, избор на собствения живот, работа, свободно време и хора с които 
да бъдат 

Междуличностни 
отношения (IR) 

Взаимоотношения с различни хора, да имат приятели и да се разбират с 
околните 

Социално включване  (SI) Да ходят на различни места в града или квартала където ходят останалите 
и да участват в различни дейности заедно с другите хора 

Права  (R) Да бъдат считани и възприемани еднакво с другите хора и да бъдат 
уважавани 

Емоционално 
благополучие (EW) Да се чувстват безопасно, без притеснения, спокойни 

Физическо благополучие 
(PW) 

Да бъдат здрави, в добра физическа форма и да имат добри хранителни 
навици 

Материално 
благополучие (MW) 

Да имат достатъчно пари да купят каквото им е нужно или искат, да имат 
приличен дом и работа 

 

Приложимостта на този модел за мониторинга на ПО може да бъде защитена от няколко 
различни перспективи: 

a) Научно, моделът е подкрепен от изследвания в областта и структурата му е 
репликирана в различни групи (напр. Мозъчна травма, ИЗ, слепота) и държави и в момента се 
полагат усилия да се разработил QoL теория (Schalock et al., 2016 [85]). 

b) Този модел не само посочва концепции, но също дефинира наблюдаеми и 
измерими индикатори на различните основни сфери (Amor & Verdugo, 2018 [80]). Това подтиква 
създаването на различни стандартизирани QoL критерии. 

c) QoL моделът е рамка, в съгласие с подходите, които подкрепят споделена 
дефиниция на ИЗ: 

- Той е рамка за оценка на КПХУ (e.g., Verdugo, Navas, Gómez, & Schalock, 2012 [86]). 
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- Служи като рамка за оценка, дизайн, приложение на потребностите за подкрепа 
и за планиране на процеса от перспективата на социално екологичния подход в сферата 
на ИЗ (Amor et al., 2018 [72] or [73]). 
- Рамка за оценка на личните желани резултати, която ни позволява да правим 
мониторинг на целите акцентирани в дефиницията ни за ИЗ (напр. Присъствие, участие 
и постижения). 

В допълнение, важността на QoL модела се подчертава от това, че той прави неизбежно 
заемането на активна роля от семействата в живота на децата им  (със или без ИЗ), както в 
оценката за качеството на живота, така и в процеса на взимане на решения (Giné et al., 2013 [87]). 

1.4. Дефиниране на наблюдаемите и измерими 
резултати/индикатори: Индекс на качество на живот – 
Проибщаващо образование (QoLI-IE) 
С оглед на предходно описаното, QoL моделът е валидна рамка за разработване на индикатори 
на резултатите, които ще спомогнат мониторинга на степента на постигане на целите, свързани 
с ПО. Събраната информация ще бъде от полза за вземането на решения, които влияят на 
дизайна и въвеждането на практики, култури и политики свързани с ПО.  

Въпреки, че има различни стандартизирани QoL модели, характеристиките и специфичните цели 
на проекта IE+ наложиха създаването на нов QoL индекс, който прави възможен мониторинга на 
резултатите от ПО на различни системни нива за ученици с ИЗ от 3 до 18 годишна възраст. 
Имайки това в предвид, и започвайки от вече съществуващи QoL стандартизирани тестове, 
създадени с колаборативен научен подход и (ко-продуцирани), в рамките на проекта IE+ е 
разработен Индекс на качество на живот – приобщаващо образование (QoLI-IE).  

QoLI-IE оценява желаните лични цели, които операционализират резултатите от ПО (напр. 
Присъствие, участие и постижения) на микро- (ученик) и мезо- (училище и общност) ниво. Както 
споменахме, с оценката на QoL резултатите, освен че получаваме информация къде сме спрямо 
целите на ПО, ще можем да съберем доказателства за елементите (вход и процеси), които 
допринасят (или не) за постигането на резултатите. Това ще предостави на училищните власти и 
другите заинтересовани страни, разнообразна информация на която да базират решенията си 
относно практиките, училищната организация и политиките (виж секция 3).  

QoLI-IE е създаден за използване в полу-структурирано интервю от квалифициран интервюиращ. 
Интервюиращия трябва добре да познава QoL модела от Schalock и Verdugo (2002 [81], 2007 [82], 
2012 [83]), защото този модел е основата за разработката на Индекса.  

Обучението, получено от тази глава е достатъчно за подготовка на интервюиращите, стига да са 
готови да разберат:  

а) ролята на QoL модела за подобряване на ПО;  

б) стратегиите за въвеждане на QoLI-IE на микро, мезо и макро нива; 

с) как да използват събраната информация.  

Наблюдателите, трябва да трябва да познават добре ученика с ИЗ, който ще бъде 
оценяван чрез QoLI-IE (поне от 3 месеца) и трябва да са го наблюдавали в различни контексти.  

Макар, че идеалния вариант е информацията да идва от двама наблюдатели (напр. роднина и 
специалист), информацията идваща от един наблюдател е достатъчна, стига той да отговаря на 
гореспоменатите изисквания. Въпреки че този инструмент е разработен за оценка на 
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резултатите от ПО на ученици с ИЗ, той може да бъде използван за всички ученици, независимо 
от това дали имат някакъв вид увреждане или не. 

Понеже този проект се фокусира върху целевата група от ученици с ИЗ от 3 до 18 години, обхващ 
реално 15-годишен диапазон на възрастови разлики, са разработени три версии на QoLI-IE. Всяка 
една от тях съответства на различно обучително ниво: 

a) QoLI-IE за ученици с ИЗ от 3 до 6 годишна възраст;  

b) QoLI-IE за ученици с ИЗ от 7 до 12 годишна възраст; 

c) QoLI-IE за ученици с ИЗ от 13 до 18 годишна възраст. 

Всяка версия съдържа 80 въпроса за измерване на резултатите от ПО. Има по 10 въпроса за всяка 
от сферите на QoL и от тези 10 въпроса, съставящи всяка сфера, първите 5 са директно свързани 
с ученика (микро система) докато вторите 5 се отнасят към училището, семейството и общността 
(мезо система).  

В тази глава се дава инфорамация за стратегиите, свързани с употребата на QoLI-IE и какво да се 
прави със събраната информация. Разработено е и ръководство за въвеждане и попълване на 
QoLI-IE като инструмент, което се намира в приложение към тази глава. 

Акценти на секция 2 

- За мониторинг на ПО, е нужно да се започне от концептуалното ниво (дискусии за 
ПО) и да стигмен до приложната реалност (напр. Измерване на ПО). 

- За да се направи това, е нужно да се следват серия стъпки:  a) дефиниция на ПО 
(цели и подходи); b) операционализиране на ПО; c) избор на научно базиран модел за 
оценка на резултатите; d) дефиниране на наблюдаеми и измерими индикатори 
(инструменти); и e) използване на информацията за взимане на решения базирани на 
резултатите. 

- За мониторинг на ПО е нужно да се разбере това явление в контекста на по-широкия 
процес на образованието и да се онагледи на различните равнища (напр. вход, процеси, 
резултати)м които се случват на микро (напр. ученик), мезо (напр. училище) и макро (напр. 
политики) нива. 

- Моделът QoL е референтен модел, който може да подпомогне мониторинга на 
целите на ПО, защото е съгласуван с приетата в проекта IE+дефиниция, със социално-
екологичния подход към ИЗ и с КПХУ. Моделът се използва като рамка за разработка на 
валидни и надеждни инструменти за оценка на личните желани цели. 

- QoLI-IE е инструмент базиран на QoL модела, който е разработен, използвайки 
методология на съвместно създаване, използвана за оценка на личните желани цели като 
начин за мониторинг на резултатите от ПО. 
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4. Изпoлзване на QoLI-IE в мониторинга на ПО 
 

Информацията, събрана чрез QoLI-IE, е ключова за вземането на решения относно ПО на трите 
системни нива, помагайки по този начин да се възприемат системните промени, които са нужни 
за напредък към ПО. 

1.5. QoLI-IE и Микросистемата 
 

Главната употреба на QoLI-IE в микро системата (напр. с ученици с ИЗ) е за разработване на 
образователни практики базирани на доказателства (ПБД), които могат да промотират 
резултатите от ПО, свързани с личните желани цели (идете на глава 2 за повече информация за 
ПБД). Ето една стратегия за разработка на ПБД за ученици с ИЗ: 

 
Фиг. 3. Стъпки към събиране на данни в микро системата 

Относно стъпка 3 трябва да се изясни какво е нужно за събирането на данни в тази сфера. За 
разработка на ПБД, освен инструменти за оценка на резултатите (напр., QoLI-IE), е нужно да има 
коректно приложение на добрите практики. Коректно приложение означава, че практиките са 
наистина въведени със стриктна методология, която ги прави лесно приложими в различни 
моменти и ситуации (напр. От други специалисти). Само когато тези два елемента са 
комбинирани (валидна и надежна оценка на резултатите и коректно приложение), ще може да 
се събират данни за промените по дадена цел, получени в резултат на приложението на дадена 
практика (Schalock, Gómez, Verdugo, & Claes, 2017 [88]).  

Стъпка 
1

• Оценка на резултатите на ПО за ученика чрез QolI-IE
• Мониторинг на статуса на ученика относно ПО (напр. идентифициране на приоритетни сфери за 

интервенция)
• Свързване на настоящите практики и интервенции с оценените резултати (напр. какъв е ефекта от тези 

практики?)

Стъпка 
2

• Избор на добри образователни практики, които доказано работят добре за целите идентифицирани 
в стъпка 1

• Дизайн и приложение на практиката, следвайки систаматична методология, която позволява практиката 
да бъде споделена като възпроизводим модел

Стъпка 
3

• Нова оценка на резултатите от ПО на ученика чрез QoLI-IE
• За сравнение на резултатите от стъпки 1 и 3, и намиране на разлики в целевите сфери

• За събиране на данни е нужно да се отговори на следния въпрос: Промяната в резултатите в следствие 
на въведената добра практика ли е?

Стъпка 
4

• Използване на данните, събрани в стъпка 3 за вземане на решения относно 
образователните практики :

• Ако отговорът е да, тогава добрата практика може да спомогне постигане на ПБД и 
следователно да бъде споделяна като модел на действие за постигане на целите на ПО (напр. 

да се използва за обучения на персонал и споделяна с други училища)
• Ако отговорът е не, трябва да се идентифицира причината (напр. лоша оценка, лошо 

приложение)
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Фиг 4 дава конкретен пример за това как да отговорим на стъпка 3: 

 

 
Фиг 4: Рамка за разработка на ПБД и изграждане на знания в ПО в микро системата. 

1.6. QoLI-IE и Мезосистемата 
В мезо системата, резултатите, измерени от QoLI-IE (като средна стойност), могат да се използват 
за събиране на данни, на които се базира вземането на решения в училищата, за да се промотира 
ПО. За да се направи това, следната последователност би била полезна: 

a) Да се пресметне средната стойност на резултатите на учениците с ИЗ. Ползи от 
тази информация: 

- Идентифициране на сфери (ПО резултати), които има нужда да бъдат приоритет. 

- Да свържем настоящите училишни култури, управление, документи, 
организационни мерки и ресурси с оценяните резултати. 

b) Дизайн и приложение на организационни стратегии (включване на училищните 
елементи), които да са релевантни за достигане до промяна в оценените резултати. 

c) Да се използва отново статистическата информация за QoL оценката и да се 
оценят повторно резултатите от ПО на училищно ниво. 
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d) Използване на събраната информация за планиране на училищни промени, 
сравняване на училища и предлагане на модели за организационна промяна, които да бъдат 
споделени с други училища.  

Това може да бъде много полезна стратегия, която да подпомогне увеличаване на училищните 
бюджети за ПО (виж глава 4). 

1.7. QoLI-IE и Макросистемата 

Основни приложения на QoLI-IE на макро ниво са:  

a) достъп до обществени политики (напр. Как принципите на организация на училищата 
и специфични практики работят в действителност) и  

b) подкрепа при вземането на решения за следващи цели на развитие, асоциирани с 
публични политики и избор за това как да бъдат оценявани те.  

Всъщност измерването на резултатите от ПО на училищата и учениците позволява да бъде 
разработен нов начин за оценка на публичните политики, базиран на специфични цели (и 
индикатори) и доказателства, а не на идеология или речи (Amor & Verdugo, 2018 [80]). 

Освен приложенията на QoLI-IE на всяко системно ниво, този инструмент прави възможно 
модифицирането на начините на мислене в образованието, позволявайки мислене „отдясно 
наляво“, тоест започвайки от крайната цел (напр. Започваме с целите за постигане, вместо от 
политиките и входящите променливи). 

Акценти на секция 3 

- Информацията, събрана чрез QoLI-IE, може да се използва за подкрепа на вземането на 
решения относно практики, култури и политики. 

- В микро системата, информацията може да се използва за разработка на ПБД. 

- В мезо системата, информацията може да се използва за промяна на училищните култури 
и управления, подобрение на ефикасността (напр. при спонсорирането). 

- В макро системата, информацията може да се използва за генериране на систематичен 
начин за разработка и оценка на публични политики, базирани на индикатори. 

- Генерално, QoLI-IE може да помогне за модифициране на начините на мислене в 
образованието, помагайки да се въведе подход „отдясно наляво“. 

 

5. Заключениe 
 

В тази глава представихме обосновка на нуждата от мониторинг на ПО, за да напредне неговото 
въвеждане и се предостави рамка за мониторинга и практически инструмент за работа с нея. 
QoLI-IE е инструмент, който може да помогне на специалистите и директорите в мониторинга на 
ПО на микро, мезо и макро нива и при базирането на техните решения на обективни данни. 
Представени бяха условията и нужния инструмент за възприемане на научно базирани практики, 
култури и политики, стълбовете на системната промяна, нужна за развитие в сферата на ПО.  
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6. Обобщение  
 

Наложително е да се прави мониторинг на ПО, за да се напредва в този процес. Мониторингът 
прави нужна разработката на наблюдаеми и измерими индикатори на резултатите. За да се 
откликне на тази нужда, е разработен QoLI-IE. Употребата на събраната информация е важна за 
постигане на напредък на трите системни нива на ПО: 

Микро ниво: За да накараме практиките да еволюират, свързвайки ги с промените в 
измерваните резултати от ПО на учениците. 

Мезо ниво: За да подобрим училищните култури, стилове на лидерство, организционни 
мерки и разпределение на ресурси, асоциирани с резултатите от ПО на училището. 

Макро ниво: Да предоставим информация на създателите на закони, базирана на 
резултатите на учениците и училищата и да помогнем да се редефинират специфичните 
цели, свързани с ПО. 

Самооценка: Какво научих? 
В тази секция има различни тестови въпроси, за да провери читателят дали е разбрал 

ключовите точни на главата (само 1 отговор е верен) 

1. Кое от следните твърдения е вярно за нуждата от мониторинг на ПО? 

a) Мониторингът на ПО е нужен, понеже в образователната система само това, 
което се измерва ще бъде направено. 

b) Нужен е защото КПХУ го налага. 

c) Нужно е да знаем къде сме по отношение на целите на ПО и ще ни помогне да 
напреднем към тях. 

Отговори а) и с) са верните. 

2. Коя последователност е за предпочитане в мониторинга на ПО 

a) Споделена дефиниция на ПО, операционализиране ПО, избор на научно базиран 
модел за оценка на резултатите, дефиниране на наблюдаеми и измерими индикатори на 
резултатите и използване на информацията за подкрепа на вземане на решения, базирани на 
данни. 

b) Споделена дефиниция на ПО, операционализиране ПО, избор на научно базиран 
модел за оценка на резултатите, дефиниране на наблюдаеми и измерими индикатори на 
резултатите  

c) Споделена дефиниция на ПО, операционализиране ПО, избор на научно базиран 
модел за оценка на резултатите, дефиниране на наблюдаеми и измерими индикатори на 
резултатите, използване на информацията за вземане на решения базирани на данни и за по 
ефикасна употреба на ресурси. 

Верен отговор: а) 

3. Изберете правилната двойка 

а)Микро система - политики Мезо система – училищни практики 
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б) Макро система - управление Микро система – училищни практики. 

Верен отговор б). 
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