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Abstract: The report presents the results of a study on one of the dimensions of the quality of education in 
our country. Emphasis is placed on monitoring the management of the education process as a key component 
and regulator of defining the process as effective and effective. In this area of quality of education management, 
the focus of the analysis is on national and school systems for measuring and evaluating pupils’ outcomes.
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Реалностите в националната система на училищно образование се определят от държавни норми, си-
тематизирани в закон и регулативни наредби. В частност, са дефинирани механизми за измерване резул-
тативността на училищното образование чрез оценяване на постиженията на учениците. националната 
система за оценяване чрез изпити и оценявания на различните нива в училищното образование (Раздел 
vII, оценяване на резултатите от обучението на учениците от Закона за предучилищното и училищно об-
разование1 и наредба 11 от 01.09.2016 г.2) регламентира изисквания и процеси, съответстващи на основ-
ната схема на категорията качество: 

вход → система/процес → изход.

В учебните програми са конкретизирани на предметно ниво допълнителни норми, свързани с изис-
куем краен резултат и начини за формиране на оценки. от друга страна, системата обхваща само част от 
многообразието на учебните процеси в училището – задължителната и избираемата подготовка и видо-
вете оценявания, свързани с тях (текущо, окончателно), и държавните изпити. В този смисъл, дефинира-
ните качествени и количествени показатели за определяне степента на учениковите постижения са огра-
ничени относно измеренията на цялостния образователен процес, които включват. 

Извън държавната политика в тази насока остават измерването и оценяването на постиженията на:
 y учениците във високите нива, постижения значително надхвърлящи зададената качествена харак-

теристика за „отличен“. Липсват механизми и модели за измерване и регистриране на тези изклю-
чително високи нива и последваща организация на обучението им. Възможностите на индивиду-
алното обучение не предполага многомерна оценка на постигнатото ниво.

 y участващите във форми за факултативна подготовка. Функциите и предназначението на този вид 
подготовка е определена в наредба 10 от 01.09.2016 г.3. Тази учебна дейност е пряко свързана с ин-
тересите и възможностите на учениците, с идентификацията и визията на едно училище. Докумен-
талната регистрация за работа в такива форми само чрез броя на учебните часове не подпомага ин-
дивидуализацията на потребностите, желанията и мотивацията на конкретен ученик. Такава фор-
мална постановка в нормативната база има демотивираща роля в организацията и управлението 
на образователния процес в цялост.

 y участващите в извънкласни и извънучебни дейности. Получаването на сертификати и отличия (в то-
ва число и стипендии) е определено с регламентите на съответните организатори. Липсата на този 
компонент в държавната система за оценяване на постиженията на учениците и прехвърляне из-
пълнението му чрез заповеди и проекти с едногодишен срок на изпълнение на ниво министерство 
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не стимулира създаването на дългосрочна перспективна програма от страна на училищните ръко-
водства. нещо повече, тази дейност е ниско оценена и в картите за ежегодна оценка на работа на 
един учител.

 y учениците в развитие, в процес. Въпреки заложените в наредба 11 многостранни функции  на оце-
няването реалностите, съответстващи на последващите норми в същата наредба, са други: нали-
це е фрагментарно оценяване; диагностичната роля е сведена до неясен количествен израз; моти-
виращата функция е сведена до стимулиране за получаване на по-висока оценка, а не на знания и 
умения. 

 y относно придобити нагласи и отношения в конкретен и интегративен контекст. Липсата на норма и 
санкция в тази насока поставя в субективно положение компонентите в учебните програми, свър-
зани с включването на този елемент в процеса на оценяване. 

необходимо е да отбележим, че част от тези елементи от една цялостна система за измерване и оце-
няване на постиженията на учениците на национално и регионално нива се решават чрез кратко- и дъл-
госрочни проекти. В общност те обаче са свързани с управлението и мониторинга на процеса, като резул-
татът на ниво изход има по-скоро констативен характер. Липсата на изисквания за съдържателен и срав-
нителен анализ на цялостната дейност в едно училище не предполага формулирането на ясни критерии 
за успешност на тези училищни учебни дейности.    

След всяко участие на нашата страна в различни международни изследвания и оценявания (PISA, 
TIMSS, PERLS и други) от представените доклади и анализи става ясно, че нивото на постижения не се 
трактуват самоцелно. Те се разглеждат в контекста на съществуващата в страната държавна политика и 
ситема за управление на образователния процес, на ролята на учителя в планирането и осъществяване-
то на учебния процес, на отношението на учениците към ученето; на социалния статус. очевидно е, че иг-
норирането на кой да е от тези компоненти на сравнителния анализ би дало едностранна и непълна кар-
тина на качеството на училищното образование. Едно от най-честите разминавания, които се проявяват 
в тези доклади, е свързано с какво измерват международните изследвания и какво измерва национал-
ната ни система за оценяване. Прегледът по-горе (без да е изчерпателен) показва, че основният проблем 
е свързан с това, че държавните норми не са свързани с измерване потребността на придобити знания и 
умения, с възможностите на учениците да се справят с проблеми (казуси, изследване, анализи, синтези и 
други), с интегрирано приложение на умения в практически ситуации. Заложените в държавните учебни 
програми изисквания в тази са по-скоро плахи и пожелателни. Те не са придружени с конкрентни крите-
рии какво да се измерва и към кое ниво да се отнесат съответните постижения.

Въпреки препратките за общност между съответните области на компетентност в учебните програ-
ми, съществуващата система за оценяване не отчита многофункционалността и качеството на придоби-
ти умения в съвременното информативно общество. В голяма част от страните във всяка учебна област са 
определени конкретни критерии (национални стандарти) за измерване на придобити компетентности. 
Преди 4-5 години у нас бяха направени опити да се стандартизират такива критерии. (например по ма-
тематика, информационни технологии, физика. В обучението по чужди езици се наложи обща междуна-
родна критериална рамка).  Пример: Експертни съвети по математика обсъдиха и приеха за основа за ре-
гионални и училищни оценявания пет свързани критерии (стандрати) за измерване на математически-
те компетентности: решаване на (математически) задачи; (математическа) комуникация и аргумен-
тация; (математическо) моделиране; представяне и използване на (математически) обекти и ситу-
ации; използване на (математически) език и специфични помощни материали и инструменти. Те са 
съпоставими с тези в международните изследвания и в националните системи на голяма част от ев-
ропейски и други страни. 

наличието на стандарти за измерване дава възможност за:
 y измерване на  равнището на постижения в зависимост от въздействието на другите компоненти на 

организацията на учебния процес (вкл. и иновативни тенценции);
 y  характеризиране на постиженията на равнище над очакваните резултати;
 y  измерване на отношения и умения за справяне с проблеми;
 y  оценяване на качеството, а не количеството, на компетентностите;

Анализът на контратираните пропуски в съществуващата нормативна база е в оснавата на проведено-
то изследване в 26 училища в София, Шумен, Бургас, Плевен и Пловдив. основната цел на проучването е 
свързана с описание и сравняване на съществуваща училищна система за оценяване на постиженията на 
учениците. В таблица 1 е дадена общата характеристика на проучените училища.
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Таблица 1 Обща характеристика на проучените училища
населено място Брой Вид на училището Проектни договорености

София 14

общински – 11
частни – 3 Иновативни – 8

основни – 4
Средни – 10

Проекти на Мон – 9
Други проекти – 11

Шумен 3

общински – 3
частни – 0 Иновативни – 0

основни – 1
Средни – 2

Проекти на Мон – 3
Други проекти – 2

Бургас 4

общински – 4
частни – 0 Иновативни – 1

основни – 1
Средни – 3

Проекти на Мон – 2
Други проекти – 3

Плевен 3

общински – 3
частни – 0 Иновативни – 1

основни – 1
Средни – 2

Проекти на Мон – 3
Други проекти – 3

Пловдив 2

общински – 2
частни – 0 Иновативни – 2

основни – 0
Средни – 2

Проекти на Мон – 2
Други проекти – 1

Проучените училища са непълна извадка по видовете и местоположението. училищата са съсредо-
точени в областния център и по обхват на ученици са в категориите средни и големи. В този смисъл, на-
правеното проучване представя данни само за тях и не е представително за цялостната училищна мрежа. 
Един от критериите за подбор на училищата е наличието на собствена ясно различима специфика и ви-
зия. Предпоставка за формирането на този критерий е възможностите на един утвърден по-голям учили-
щен екип да регулира в дългосрочен план собствена политика в областта на оценяването. от друга стра-
на, 19 от тези училища са публично известни и с утвърдени добри училищни практики. Изборът на инова-
тивни училища е свързан с по-големите възможности, които законовите норми дават, при създаване на 
училищни политики за организиране на образователния процес. 

Дидактическите измерения на училищните системи за оценка на постиженията на учениците (изхода 
при процеса на измерване на качеството) са идентични с тези на системите за (само)оценка и на контрол 
и управление на образователния процес. освен това те са в корелация с индикаторите, свързани с измер-
ването и оценката на образователната среда и на педагогическия ресурс. В този аспект направеното про-
учване е свързано с установяване на нагласи и капацитети сред училищата. Резултатите от проучването 
са обобщени на базата на проведените разговори с училищните ръководства и анализ на училищната до-
кументация, свързана с темата. 

Формулираните индикатори са:
1 . наличие на цялостна училищна система за оценяване постиженията на учениците
2. наличие на компоненти за организиране и управление на оценяването на постиженията на уче-

ниците в училищна документация – планове, учебни рамки, програми и други
3 . Състояние на училищното външно оценяване
4. Стандартизиране на оценяването в различните области на компетентност чрез общи критерии

Разпределението на училищата по тези показатели е представено в Таблица 2.
Таблица 2 Разпределение по специфични показатели

населено 
място

Приета 
училищна 
система за 
оценяване

наличие на 
компоненти 
в училищни 
документи

оценяване чрез училищни 
измервания (училищно 

външно оценяване)

оценяване по общи 
предметни критерии

София 1 12 8 12
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Шумен 1 2 2 1
Бургас 0 3 1 2
Плевен 0 3 1 2

Пловдив 0 2 1 1
 

от гледна точка на изследването интерес представляват двете училищни сиситеми. Те са близки по 
заложените цели и рамки, декомпозират и допълват националните норми и разглеждат в детайли очер-
таните по-горе дефицити в националната система за оценяване. Те разглеждат в комплекс и перспектива 
всички аспекти на процеса на оценяването, включително и на изследването на  когнитивните и научните 
интереси и на психологичните нагласи за учене. Ще отбележим, че при оценяването в училище не е нало-
жена практика да се изследва и отношението на оценяваните към конструкта, който се оценява.

на основния въпрос „Считате ли за значимо при планирането и управлението на образователния про-
цес наличието на цялостна училищна система за оценяване на постиженията на учениците?“ отговорите 
се разпределиха както следва: „не“ – 2; „По-скоро не“ – 3; „не мога да преценя“ – 6; „По-скоро да“ – 9 и 
„Да“ – 6. В същото време, над 75% от училищата отбелязват, че се затрудняват при анализа на резултати-
те на учениците и поставят под съмнение целесъобразността на предприеманите корелативни педагоги-
чески стъпки. В половината от проучените училища през последната учебна 2017/18 година са проведе-
ни училищни оценявания. Само в 4 от тях тези оценявания са пряко свързани с измерване на компетент-
ности и отношения по предварително зададени критерии, а не на нивото на придобити знания и умения. 
Констатираното кореспондира с обичайните практики в обучението и оценяването у нас – необходимост 
само от учебно съдържание и отработване на умения за решаване на „чисто предметни задачи”. 

През последните години в значителна част от училищата се наложи практиката да се разработват 
единни количествени критерии за оценяване на резултати на учениците по предмети (области на ком-
петентност). Те обаче се ограничават до процентно съотнасяне на натрупан точков бал към количествена 
оценка 2, 3, 4, 5 или 6. Такъв е случая и в проучените параметри за оценяване на ниво предмет (област) 
в училищата от извадката. 

Предложените резултати от това проучване нямат претенциите да направи пълен разрез на състоя-
нието на системата за оценяване на постиженията на учениците на различни нива в образователната 
структура, а по-скоро да даде информация за отношението на направената извадка училища към този 
проблем. Това дидактическо измерение на качеството и ефективността на учебния процес е съществена 
част от комплекса индикатори за определяне на този процес като успешен, съдържателен, перспективен. 
Резултатите от проведените международни и национални оценявания през последнте 7–8 години показ-
ват, че учениците не са достатъчно добре подготвени, за да се реализират в конкурента среда, да се спра-
вят с предизвикателствата на реалния живот.

Авторът на доклада си дава сметка, че коментираните реалности и направените изводи от това про-
учване са само отправна точка за актуализиране и хармонизиране на системата за оценяване в съответ-
ствие с европейските критерии и световните практики. Това не означава, че съществуващото досега – 
държавни образователни изисквания, учебни програми, добри педагогически практики, иновационни 
техники за преподаване и т.н. – трябва да се отрече.  очевидно направеното е необходимо, но съвсем 
не е достатъчно. Считам, че правилната посока е умелото и своевременно съчетаване на положителните 
традиции в нашето училище с динамично променящите се искания на обществото към продукта от учи-
лищното образование.
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