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1. Профил на оценителя 

• Може ли всеки да стане оценител? 

• Какви са квалификациите, които трябва да притежават? 

• Какъв опит се изисква? 

• Какви личностни качества трябва да притежават? 

• Какви ценности и вярвания трябва да имат?  

2. Квалификации и опит 

• Университетска диплома по чужд език или приложна лингвистика  

• Образователен мениджмънт  

• Квалификация по международно преподаване (CELTA, Delta или подобна за други 
чужди езици) 

• Опит като преподавател по чужди езици  

• Опит като учител, обучител или директор   

• Опит в осигуряване на качеството  

3. Личностни качества 

• Обективни, широко скроени откъм взимане на решения  

• Много организиран 

• В състояние да обработва големи количества информация в ограничено време  

• В състояние да прави изводи, анализира, синтезира, сравнява, прави повторна 
проверка  

• Способност за извършване на много задачи едновременно  



• Способност да се справя професионално с неочаквани ситуации  

• Добър комуникатор и добър слушател  

• Тактичен и уважителен 

• Наблюдаделен  

• Спокоен, уравновесен  

• Дискретен  

4. Знания: период преди оценка 

• Оценителите притежават познания за: 

• Схема за подобряване на качеството  

• Насоки за вътрешно и външно оценяване  

• Други схеми за осигуряване на качеството (EAQUALS, Схема на националните 
асоциации, ISO ).  

• Европейски документи и проекти в областта на чуждоезиковото образование(CEFR, 
Core Inventory, European Profiling Grid, TD-Fram)  

5. Компетенции на оценяване 

• Период преди оценяването  

• Период по време на оценяването(наблюдения на уроци, разглеждане на 
документация, интервюта, обстановка)  

• Период след оценяването(среща за обратна връзка с директора, изготвяне на доклад)   

6. Тест на знанията 

1.Какво се очаква от училищните директори да направят преди външното оценяване?  

2.Какво не трябва да се изпраща/плаща от училищните директори преди 
оценяването?  

• автобиография на директорите и учителите  

• Данни за контакт на организацията  

• Подробен програма на уроците в деня на външното оценяване  

• Такса за оценяването  

3.Каква информация се изисква от учебното заведение от апликационната форма за 
външно оценяване?   



4.Кое от тези не се изискват от апликационната форма?  

• Резюме на академичното управление  

• Цел на организацията  

• Планове на уроците в деня на външното оценяване  

• Курсове и техните участници  

5.Кои документи не трябва да се изпращат с апликационната форма?  

• Резюме на вътрешната оценка  

• Рекламни материали  

• Копие от съдебната регистрация на организацията  

• Доклади за обучаеми и сертификати  

6.Какво ще се случи ако институцията, подлежаща на оценяване, не успее да покрие 
един или няколко от минималните стандарти?  

• Институцията не преминава и може да кандидатства за ново оценяване след 3 години  

• Оценителите формулират изисквания и поставят краен срок за тяхното изпълнение  

• Оценителите пишат препоръки  

• Институцията не може да кандидатства за ново оценяване  

7.Какво ще се случи ако институцията покрива не само минималните стандарти, но и 
разширените критерии?  

8.Как се оценяват критериите от Схемата за подобряване на качеството?  

• Да / Не / Частично  

• Да / Не  

• Петобална скала  

• покрива / не покрива стандартите  

9.Колко критерии и дескриптори са включени в управленческия раздел в Схемата?   

10.Колко различни аспекти (дескриптори) са включени в точка А7 (Оценяване, 
самооценяване и системи за сертифициране)?  

11.Колко аспекти (дескриптори) се включват в точка Т3 (мениджмънт на учебния 
процес)?  



12.Какво разбирате под ‘методи за оценяване на персонала’ засегнати в Схемата? 
Колко от тях са приложими?  

• Редовно взаимно наблюдение;  

• Редовно наблюдение на уроците;  

• Обратна връзка на от учениците, отразяваща степента на тяхното удовлетворение;  

• Оценка на учителите(преглед на ефективността на преподавателската дейност)   

13.Как се оценяват компетенциите на учениците съгласно Схемата?  

• Провеждане на международни езикови изпити;  

• Проверка на входни нива, напредък и крайни резултати;  

• Участие в извънкласни дейности;  

• Ученически портфолиа;  

• Самооценка и взаимооценка на студентите.  

14.Как Схемата тълкува термина ‘партньорство между учител и ученик’?  

 

 

 

7. Различни компетенции за различните нива на оценяване 

Преди 
оценяването  

По време на 
оценяването  

Уроци  

По време на 
оценяването  

Документация  

По време на 
оценяването  

Интервюта  

По време на 
оценяването  

Обстановка  

След 
оценяването 

Среща за 
обратна 
връзка  

След оценяването  

Изготвяне на доклад  

         

         

 

 

 

 



8. Компетенции: преди оценяването 

В този период оценителите трябва да могат да: 

• Проверят цялата нужна документация 

• Анализират цялата предварителна документация  

• Анализират резултатите от вътрешното оценяване  

• В случай на повторно оценяване да анализират промените в институцията  

• Изготвят на програма за оценяването, разписание за посещаемостта на класовете, 
подготовка на въпроси за интервютата с ръководния персона, с учители и ученици 

• Комуникират ефикасно както със своите колеги оценители, така и с институцията  

 

9. КОМПЕТЕНЦИИ: По време на оценяването: наблюдение на уроците 

През този период оценителите трябва да могат да:  

• Анализират извадки от урока във връзка с цялостния план 

• Анализират урока според набора от критерии  

• Анализират урока в рамките на учебната програма и седмичния план  

• Уеднаквят решенията си с колегите си  

• Формулират общо решение на базата на всички набюдавани уроци 

• Направят изводи, очертаят положителни и отрицателни тенденции  

• Оцеценят преподаването от гледна точка на участието, удовлетворението и резултатите 
на учащите се.  

• Свържат преподаването и обучението с документацията и посочените принципи и 
ценности  

 

10. КОМПЕТЕНЦИИ: По време на оценяването: документация 

Оценителите трябва да могат да:  

• Подберат необходимата документация и извадки от нея  

• Обработят значително количество информация, анализират детайлите и очертаят 
общите тенденции  



• Водят добре организирани бележки, включващи специфични детайли при прегледа на 
академичната и административната документация (учебни програми, части на тестове, 
начални критерии, въпросници за обратна връзка, промоционални материали и пр.) 

• Разберат специфичната финансова и правна документация  

• Изготвят примерни препоръки и изисквания, докато преглеждат документацията  

 

11. КОМПЕТЕНЦИИ: по време на оценяването: интервюта и срещи 

Оценителите трябва да могат да: 

• Зададат ясни, точни и правилно насочени въпроси  

• Изискат точни отговори  

• Водят бързи и точни бележки  

• Откроят силните страни и потенциалните области за отличие  

• Попитат за проблеми и слаби места по тактичен начин  

• Слушат търпеливо  

• Изготвят примерни препоръки и изисквания докато провеждат интервюто 

• Започнат и приключат навреме(управление на времето)  

 

12. КОМПЕТЕНЦИИ по време на оценяването: обстановка (помещения, учебни ресурси и 
сигурност) 

Оценителите трябва да могат да:  

• Разгледат подробно и да си водят бележки относно детайли в обстановката 

• Изискат и запишат факти и цифри  

• Разберат дали учебните ресурси и оборудването се използват ефективно  

• Разберат дали безопастността и комфорта са гарантирани за учащите  

• Изготвят примерни препоръки и изисквания  

 

13. Период след оценяването: среща за обратна връзка с управленския състав 

Оценителите трябва да могат да: 

• Съберат и сравнят информацията от различни източници 



• Винаги да започват с това какво е постигнала организацията 

• Обобщят слаби места и формулират препоръки за подобряване на дейността 

• Да се уверят, че всички слаби области са споменати и да изискат/получат допълнителна 
информация ако е нужно  

• Обобщят силните качества и възможни области за отличие 

• Ясно да обяснят кое е следващият етап от оценяването и каква ще бъде процедурата по 
акредитация  

 

14. Период след оценяването: изготвяне на доклад 

Оценителите трябва да могат да: 

• Използват направените бележки по време на оценяването и да ги отразят в доклада  

• Пишат ясно и сбито  

• Пишат  на официално-делови стил, използвайки безлични конструкции 

• Предоставят специфични и точни доказателства, както за силните, така и за слабите 
аспекти на дейността 

• Опишат ясно областта, към която има изисквания. Уточнят какви действия ще се 
предприемат и крайните срокове в които трябва да се изпълнят те 

• Обобщят и подредят по важност изискванията в края на доклада  

• Спазят крайния срок за изпращане на доклада  

 


