
ОПИТЪТ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ 
В ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА  
СТОЙНОСТ  НА УЧИЛИЩАТА



Англия – 1 

 Апробиране на някои модели за добавена стойност 
започва в годините след 1990.

 Резултати от оценка на добавената стойност са 
публикувани официално за първи път през 2002 г. Те 
използват данни за представянето на национални 
оценявания за всички ученици от държавните училища в 
английската система в края на така наречените „Ключови 
етапи“ на възраст 7, 11, 14 и 16 години (Ключови етапи от 
1 до 4, съответно). 



Англия – 2

Между 2005 и 2010 г. средните училища в Англия са 
сравнени с помощта на модел на контекстуализирана 
добавена стойност (CVA), който, в допълнение към 
постиженията на учениците, отчита широк спектър от 
неучилищни фактори (например, като право на безплатно 
училищно хранене).



Англия – 3

 В годините 2011–2015 се игнорират всички контекстуални 
променливи, като учениците се сравняват само по техните 
постижения от предишни ключови етапи. Това е било 
политическо решение, взето от правителството, което 
смята, че е „по принцип грешно“да се вземат предвид 
характеристики, различни от постиженията на учениците.

 През 2016 това решение е коригирано и се прилага модел 
сходен с модела, който прилагаме в България.



Англия – 4

 Оценката на добавената стойност на училищата се 
използва за:
 Таблици с „класиране“ на училищата (от няколко години това вече не се 

прави)

 Разработване на системи за подобряване на дейността на училищата 

 Информиране на училищните инспекции, които вече са обвързани с 
процеса на подобряване на дейността на училищата

 Предоставяне на информация за ефективността на определени видове 
училищни инициативи



Англия – 5

 Други приложение на оценката за добавена стойност:

 Избиране на училища за конкретни инициативи. (Например на 
училищата с ниска добавена стойност се предоставя 
допълнителна консултантска подкрепа, а от училищата с висока 
текава се иска да споделят опит.)

 Информиране за относителната важност на факторите, които 
влияят върху напредъка на учениците. 



Англия – 6

 Въпреки че добавената стойност не се използва директно във 
финансирането на училища, тя се използва като начин за 
допълнителен стимул.

 Например, някои училища са определени като „високоефективни“ и 
им се дава допълнителна отговорност за подпомагане на по-слабите 
местни училища или за участие в други проекти.

 Така идентифицираните училища получават допълнително 
финансиране за оказване на помощ на съседните училища и 
фокусиране върху различни специални дейности като професионално 
обучение или ученици със специални образователни потребности. 



Ирландия – 1

 Дискусиите за използване на моделите за добавена 
стойност за оценка на ефективността на училищата 
започват през 2013.

 Основните аргументи в полза на това са да се подобри 
отчетността на училищата и да се предостави на 
родителите по-богата информация за информиран избор 
на училище.

 Съществено използване на оценка на добавената 
стойност се прави в последните 2 години.



Ирландия – 2

 Забелязва се, че в ежегодно публикуваните таблици с 
класация на училищата доминират частните платени 
училища. Но това не се наблюдава при добавената 
стойност.

 Докато някои частни платени училища се класират 
високо по мерките за добавена стойност, като група 
тези училища се представят средно не по-добре от 
общинските училища.



Ирландия – 3

 Средните училища (гимназии), които традиционно се 
считат за по-академични от професионалните, не се 
различават по отношение на добавената стойност.

 Има училища, както средни, така и професионални, които 
приемат ученици, от които не се очаква да се справят 
добре, като се имат предвид техните характеристики, но 
успяват да повишат значително представянето си. Тези 
отлични (според принадената стойност) училища никога 
не намират челно място в таблиците с класиране на 
училищата.



Ирландия – 4

 Изследвания показват, че посещаването на училище с 
висока добавена стойност може да допринесе до 
съществено подобряване в академичното представяне. 

 Например, ако родителите изберат училището с най-
висока добавена стойност, налично на местно ниво, 
полученото подобрение в постиженията е сравнимо с 

въздействието на родител с университетска диплома.



Ирландия – 5

 Тези констатации показват, че е важно предоставянето на 
повече информация на родителите относно академичното 
качество на училищата, и е от съществено значение 
информацията да отразява добавената стойност на едно 
училище, а не характеристиките на учениците, които 
записва.

 Предоставянето на тази информация би подпомогнало 
значително родителските решения относно избор на 
училище.



Полша – 1

 През 2002 са въведени национални оценявания за всички 
ученици в края на началното и първата степен на 
средното училище.

 От 2005 година има въведена задължителна матура.

 През 2005 година започва апробация на модели за 
добавена стойност. До 2008 са апробирани двата основни 
модела, които апробирахме в България.

 Публичното оповестяване на моделите за добавена 
стойност е през 2008.



Полша – 2

 Използва се регресионен модел със случайни 
ефекти – същият, който използваме в България.

 Оценката на добавената стойност се използва за 
целите на мониторинг на училищната система.



Холандия – 1

 Холандският инспекторат по образование използва 
оценката на добавената стойност, за фокусиране върху 
разпределението на ресурси за повишаване на 
разултатите от обучението в училищата.

 Това доведе до фокусиране върху показателите за слаби 
училищните резултати, както и върху показателите за 
недобра организация на училището.



Холандия – 2

 Например, за началните училища са определени са пет ключови 
индикатора за слаби резултати:

 за три години средните резултати на училището в края на периода са повече 
от половин стандартно отклонение под нивото, което трябва да се очаква от 
учениците в училище;

 повече от 10% от учениците се считат за изоставащи в четенето и смятането;

 повече от 5 на сто от учениците повтарят година в училището;

 повече от 2 на сто от учениците преминават в специално основно обучение;

 инциденти на физическо насилие се случват поне веднъж месечно в 
училището.



Холандия – 3

Ако в дадено училище е установен поне един от 
тези показатели за слаби резултати, за училището 
се заделят допълнителни ресурси или се дава 
организационна и педагогическа помощ.



Швеция – 1

От 2001 в Швеция се публикува информация за 
индивидуалните училищни резултати. Целта е да се 
идентифицират факторите, които влияят на училищните 
резултати и да се направи дискусия и анализ на 
възможностите за подобряване на резултатите в училищата.



Швеция – 2

 В началото на века Шведската национална агенция за образование също 
публикува очакваните училищни резултати за всяко отделно училище. 
Очакваните училищни резултати се оценяват чрез линеен регресионен 
анализ. Остатъкът, изчислен като разлика между училищните резултати (по 
отношение на средните точки) и очаквания резултат от училището, след това 
се използва като индикатор за училищната ефективност, като се има предвид 
състава на учениците в училищата.

 Въпреки че това не са точно мерки с добавена стойност и следователно не 
оценяват приноса на отделното училище за напредъка на учениците във 
времето, може да се счита, че този начин на оценка на училищната 
ефективност е предвестник на оценката на добавената стойност.



Швеция – 3

 В следващите години в Швеция бързо навлизат 
методите за оценка на добавената стойност и 
държавата става една от водещите в тяхното 
използване.

 Интересно е, че едно от приложенията на 
добавената стойност е фокусиране върху 
училищата с висока добавена стойност, на които 
се дават допълнителни поощрения.



САЩ – 1

 В първото десетилетие на века, моделите за 
добавена стойност се използват предимно за 
оценка на работата на учителите. По-късно те се 
прилагат на ниво училище.

 Историята на използването на моделите за 
добавена стойност се различава в отделните 
щати.



САЩ – 2

 Например, в щатите Южна Каролина и Флорида оценката на 
добавената стойност се използва както за отчетност, така и за 
подобряване ефективността на училищата.

 Щатът Тенеси, градовете Далас, Тексас и Милуоки, Уисконсин, 
както и редица консорциуми за училищна реформа, са 
използвали широко оценка на добавената стойност за 
подобряване на училището без пряка връзка с училищната 
отчетност.



САЩ – 3

 Тенеси е първият щат, който официално приема анализи с 
добавена стойност като част от инициатива за развитие на 
училищата.

 През 1993 г. щатът приема законодателство, изискващо 
училищата и районите да събират и предават данни за 
оценка на добавената стойност на професор Уилям 
Сандърс, който тогава е професор в Университета на 
Тенеси. Той създава Система за оценка на добавената 
стойност на Тенеси (TVAAS).



САЩ – 4

 Законодателството в Тенеси изрично забранява 
използването на резултати от оценката на добавената 
стойност за индивидуална отчетност на училището или 
учителя.

 Въвеждането на TVAAS има голяма подкрепа сред 
училищните ръководители през години на работа.



Австралия (Нов Южен Уелс) – 1

 Прави се оценка на добавената стойност на 
следните етапи:

 Детска градина – 3 клас

 3 клас – 5 клас

 5 клас – 7 клас

 7 клас – 9 клас

 9 клас – 12 клас



Австралия (Нов Южен Уелс) – 2

 Всяка година се публикува доклад.

 Директорите могат да използват този доклад, за да 
анализират добавената стойност за своето училище.

 Важно е да се анализира добавената стойност за 
училището във връзка с други национални мерки за 
представяне и израстване на учениците, вътрешни 
мерки в училище и специфични демографски 
характеристики на училището.



Други държави

 Шотландия

 Норвегия

 Португалия

 Чехия



Използване на резултатите – 1

Подобряване на училищната мрежа: Резултатите 
от оценка на добавената стойност може да дадат 
информация за решенията за по-добро 
разпределяне на ресурсите, идентифициране на 
области на най-добри практики и тези, които се 
нуждаят от подобрение, за да се разработи 
система за непрекъснато подобряване на 
училищата. 



Използване на резултатите – 2

Отчетност на училищата: Тя може да е в различни 
форми с връзки към финансирането на училищата, 
специфични интервенции за училища с ниски резултати 
или възнагражденията на администраторите, 
училищните директори и учителите. Могат да бъдат 
разработени и по-неявни системи за отчетност, за да се 
увеличи фокусът върху резултатите на училищата без 
изрични връзки към ресурси, автономия или 
възнаграждение.



Използване на резултатите – 3

Изборът на училище: Това е насочено към родителите и 
семействата да изберат училище, което най-добре отговаря 
на техните нужди. Така училищата се насърчават да 
подобряват образователните услуги, които предлагат, за да 
отговорят на нуждите на родителите и семействата. 
Предимствата на една система, която улеснява избора на 
училище, се основава на предположението, че родителите и 
семействата разполагат с необходимата информация, за да 
разграничат училищата. 



Благодаря!


