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УЧИЛИЩНА ПОЛИКИТА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВХОДНО/ИЗХОДНО РАВНИЩЕ, 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, ГОДИШЕН УСПЕХ 

 
 

Въведение 

 

Логично би било да се очаква, че контролните, изпитите и другите методи за проверка 

влияят на начина, по който учат децата, и на тяхната мотивираност. Затова тук ще се опитаме 

да отговорим на следните въпроси: какво е естеството на това влияние и дали то носи полза 

на учещия? Учениците трябва да знаят как напредват. Учителите също трябва да разберат 

това, за да могат да насочват съответно собственото си преподаване и бъдещата работа на 

децата. Много други – техни колеги, родители или работодатели – също имат интерес да се 

върнат назад, за да знаят какво е научил конкретният ученик, често използвайки оценката 

като общо резюме на постигнатото. Освен това съществува растяща тенденция резултатите от 

проверките и други видове оценка на наученото на цели групи ученици (т.нар. “външно 

оценяване”) да се използват като индикатори за работата на учители, училища и 

образователната система. 

Въпросът тук не е „дали“ трябва да използваме оценяването, за да резюмираме 

наученото, а „как“ точно да го правим. Как да използваме получените при това оценяване 

резултати, за да стимулираме децата да учат по-добре? 

По този въпрос има различни мнения. Някои смятат, че проверките повдигат нивото на 

постиженията. Според тази гледна точка изпитът мотивира учениците и техните учители да 

се представят по-добре. Това на свой ред им помага да жънат наградите или да избегнат 

наказанията. Когато резултатите са обществено достояние, училищата си дават сметка, че 

трябва да показват постоянни подобрения. Това носи полза за техните ученици, тъй като води 

до завишаване на очакванията и подкрепата към тях. 

Според друга гледна точка проверките мотивират само онези, които очакват успех. 

Дори и тогава се смята, че те подпомагат мотивацията за представяне, а не мотивацията за 

научаване. За по-слабо успешните ученици повтарящите се „официални проверки“ се 

отразяват зле на самочувствието и на влаганите усилия. Това води до увеличаване на 

разликата между „успяващите” и „изоставащите” ученици. Освен това се твърди, че скокът в 

резултатите, който често се забелязва при въвеждане на „проверки“ с „високи залози”, се 

дължи по-скоро на факта, че учители и ученици са добре запознати с изискванията на самия 

изпит, отколкото с реални подобрения в качеството на ученето. 

Проучванията категорично налагат извода за отрицателното влияние на „проверките“ 

върху мотивацията на учениците, макар това да варира до известна степен в съответствие с 

личните им особености и условията на учене. Много аспекти на това влияние имат 

значителни последици за бъдещия им учебен процес и следователно будят загриженост.  
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Казано просто, тестовете понижават самочувствието на онези ученици, които не се 

справят добре. 

Освен това децата в началния етап добре съзнават, че контролните дават само тясна 

представа за тяхното учене. Когато те задават атмосферата в класната стая, представянето на 

тях се цени по-високо от самото научаване. Когато станат основен критерий за оценка и 

самооценка на учениците, тези, чиито силни страни са извън тестваните предмети, имат 

ниско мнение за способностите си. 

Само тези, които са уверени в успеха си, се радват на проверката. При тестуването 

привикналите на високи резултати са по-постоянни, използват по-подходящи стратегии и се 

възприемат по-положително от учениците с ниски постижения. Последните се плашат от 

процеса на оценяване и се демотивират от постоянните свидетелства за ниските си 

постижения. Това води до разширяване на дистанцията между слабоуспяващите и 

високоуспяващите ученици. 

Тестовете поставят по-слабо успяващите ученици в двойно неблагоприятно 

положение. Дамгата на неуспеха влияе върху тяхната способност за учене. Освен това тя 

допълнително понижава бездруго ниското им самочувствие и намалява шансовете за бъдещи 

усилия и успехи. 

Само когато слабо успяващите ученици получават сериозна подкрепа (от училище или 

от дома), която им показва как да напреднат, някои успяват да избягат от порочния кръг. 

По-големите ученици (тоест на и над 11-годишна възраст) обикновено разбират по-

добре механиката на оценките. От друга страна те по-рядко определят поставените от 

учителя оценки като справедливи, макар да им придават по-голямо значение. По-големите 

ученици по-често отдават успеха на усилията и способностите, докато по-малките го 

обясняват с външни фактори или упражнения. Освен това по-големите по-често се фокусират 

върху резултатите от представянето си (напр. оценки и точки), отколкото върху процеса на 

учене. 

Наместо мотивацията да нараства с възрастта, по-големите ученици чувстват повече 

негодувание, страх, цинизъм и недоверие към стандартизираните тестове. 

 

Политика на училището 

 
Училищна поликита за анализ и оценка на резултатите от входно/изходно равнище, 

външно оценяване, годишен успех не се води за търсене на ограничени учебни резултати, а от 

цялостна представа за образованието, която се съобразява с връзката между образователните 

постижения и социалният капитал на семействата и обществата (в това число и обществата с 

неравностойно социално положение) и е насочена срещу: 

   1.Критичната точка на демотивация на всички участващи страни (учители, ученици, 

родители, администрация и управление);  

   2.Лоша дисциплина в учебния час,  объркване в усета на учениците за границите на 

адекватното и неадекватното поведение,  което разрушава възможностите за пълноценно 

обучение, за интерактивно и групово учене;  

   3.Неразбиране,  че основният потребител на образованието са учениците и техните 

семейства,  поради което са необходими адекватни форми за отчитане на тяхното мнение 

вместо сега съществуващите форми на отношения училище-ученици-родители, в които от 

учениците и родителите се очаква единствено да участват в поддържането на статуквото в 

училищата;  

   4.Разделящо, а не приобщаващо училище и образование - преобладават отчуждените, 

изключените, а не участващите, ангажираните, отговорните;  

   5.Липса на реална автономност,  съответно съчетана с отговорност за водените политики;  

   6.Липса на реално гражданско участие в управлението и развитието на училището и 

изолация на учениците от този процес;   

7.Липса на съвременна организационна култура в образователните институции.   



Основната цел на образованието не е механичното усвояване и възпроизвеждане на 

готови масиви от знания. В информационния век, в обществото на знанието основната цел на 

образованието трябва да бъде развитието на умения за работа с постоянно променяща се 

информация и усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласи за учене 

през целия живот. 

Училищната политика за анализ и оценка на резултатите на учениците от 

входно/изходно равнище, външно оценяване и годишен успех в този смисъл се води 

съобразно показаното на входното ниво и постигнатото на изходното ниво, като се отчитат 

следните фактори, отговорни за развитието на учениците: 

   1.Доколко и в каква степен в семействата на учениците знанията представляват ценност; 

   2.Доколко съответното оценяване обхваща целия обем на учебното съдържание, което се 

изучава в рамките на една учебна година; 

   3.Доколко са еднакви психическите възможности на учениците и дали проблемните деца 

(агресивни и автоагресивни, хиперактивни, асоциални и такива с липса на умения за 

вграждане в група) не създават често непреодолими обучителни трудности; 

   4.Доколко има дефицит в познавателните възможности: 

a. процент ученици с дефицит в мисленето; 

b. процент ученици с дефицит на вниманието (концентрация, устойчивост и прочие); 

c. процент ученици с дефицит на паметта (краткотрайна, дълготрайна и прочие), 

d. процент ученици с дефицити в представите; 

e. процент ученици с други дефицити като ориентация, речник и прочие. 

   5.СОП: 

a. брой ученици на ресурсно подпомагане; 

b. брой ученици, предложени на родителите за ресурсно подпомагане. 

   6.Доколко познавателното ниво на учениците, както и изброените по-горе точки 1-5, като 

колектив позволява бързо и качествено обучение – колкото е по-ниско познавателното ниво, 

лавинообразно повече  са познавателните трудности (тъй като са безкрайно различни за всеки 

един ученик). 

Всички тези фактори се отчитат, за да може училищната политика на оценяване да не 

засегне ключовите аспекти, важни за развиване на положителната училищна култура като: 

1. Разглеждане на теми, в центъра на които стои обучаваният (училището е наясно с 

механизма; за подобряване детското самоуважение е учене) 

2. Положителен подход и поставяне на децата в една безопасна и сигурна учебна среда; 

3. Положителни отношения с деца, възрастни, родители, обслужващ персонал и 

общество; 

4. Ефективно моделиране на поведението в училище; 

5. Широк фокус на учебната програма, която набляга на социалното, емоционалното, 

културното и гражданското образование. 

 

Отрицателното влияние на „проверките“ може да бъде намалено чрез премахване на 

акцента върху „изпитното съдържание“. Освен това то може да бъде намалено, като се 

прекрати практиката да се „тренират” учениците и като се предотврати използването на 

учебно време за многократни „пробни” изпити. Учениците не трябва да бъдат подлагани на 

тестове, на които е малко вероятно да постигнат успех. 

- учениците да участват в свързаните с изпита решения; 

- оценяването да се използва, за да се внуши у учениците чувството за напредък в 

учебния процес; 

- на учениците да се обясни целта на тестовете и на другите форми на оценка на 

техните знания; 

- коментарите да подпомагат по-нататъшното учене. 

 

 

 



По отношение на преподавателските подходи успешните действия включват: 

- приемане на подходи, които насърчават саморегулираното учене, включително 

сътрудничеството между учениците. 

- отчитане на широка гама от стилове на учене; 

- култивиране на вътрешен интерес към предмета; 

- поставяне на по-малък акцент върху оценките; 

- насърчаване на целите, свързани с ученето, а не на свързаните с представянето; 

- развиване на уменията за самооценка на учениците и използването на критерии, 

свързани с ученето, а не с представянето на „изпитите“; 

- поставяне на ясни цели, свързани с ученето, и помагане на учениците да насочат 

усилията си в тази посока; 

Политиката на нивото на цялото училище включва: 

- създаване на училищен климат, в който съществува конструктивна дискусия относно 

тестовете и оценяването на наученото, както между учителите, така и между учители и 

ученици; 

- развиване на конструктивна и подкрепяща училищна етика, за да се намали 

изпитният стрес; 

- следене изискванията на „изпитите“ да отговарят на очакванията на учителите и на 

способностите на учениците; 

- разширяване на обхвата на информацията, използвана при оценката на постигнатото 

от учениците. 

 

да правят повече от това.... да правят по-малко от това... 

...да дават избор и да помагат на 

учениците да поемат отговорност за 

своето учене. 

...да обсъждат с учениците целта на 

ученето и да предлагат коментари, които 

да помагат на учебния процес. 

...да насърчават учениците да 

преценяват работата си по това какво са 

научили и доколко са напреднали. 

...да им помагат да разберат целите 

на работата си в контекста на онова, което 

научават; да съобразяват коментарите си 

спрямо тези цели. 

...да помагат на учениците да 

разберат докъде са стигнали по 

отношение на учебните цели и как могат 

да постигнат по-голям напредък. 

...да споделят с учениците кои са 

следващите стъпки и как да ги направят 

успешни. 

...да насърчават учениците да ценят 

усилието и широка гама от постижения. 

...да насърчават сътрудничеството 

между учениците и позитивно отношение 

към постиженията на другите. 

...да определят учебната програма с 

оглед на съдържанието на изпитите за 

сметка на онова, което не влиза в тях. 

...да правят чести подготовки и 

пробниизпити . 

...да учат децата как да отговарят 

на конкретни изпитни въпроси. 

...да позволяват на учениците да 

съдят за работата си по оценките. 

...да позволят на страха 

от проверка да пречи на представянето на 

някои деца (особено момичетата и слабо 

представящите се ученици). 

...да се използват проверките и 

оценките, за да се каже на учениците къде 

стоят в сравнение с останалите. 

...да се правят коментари за 

способностите на учениците с намек, че 

мнението ви за техния потенциал е 

фиксирано. 

...да се сравняват оценките на 

учениците и да се позволява на учениците 

да сравняват оценките си, като статусът се 

гради само на базата на изпитните 

резултати. 

...да се акцентира върху 

надпреварата за оценки между учениците. 

 

Учителите развиват професионалните си умения по множество начини. Процесът 

започва с образованието и предварителното обучение и продължава чрез формални дейности 



за повишаване на квалификацията, организирани както в училищата, така и извън тях. Освен 

това се осъществява и неформално учене чрез наблюдение на действията на колегите и 

взаимодействието между учителите. 

От съществено значение е професионалното развитие да включва: 

- широко обсъждане на ограничената валидност на „изпитите“ (и другите типове 

оценка на знанията) и на начините, по които извлечената от тях информация може да се 

използва за насочване на учебния процес; 

- признаване, че подготовката, участието и полагането на „изпити“, както и оценката 

на ученето, могат да повлияят негативно на мотивацията на ученика; 

- разбиране на различното влияние на „проверките“ върху учениците, вкл. например 

начините, по които може да бъде намалено негативното влияние върху слабоуспяващите 

ученици; 

- развитие на уменията за съставяне на изпитни въпроси и използване на резултатите 

от тях за повишаване на положителното влияние върху учениците. Успешните стратегии 

включват учене по групи при систематичния преговор, при задаването на въпроси и при 

оценяването на изпитните работи. По този начин децата могат по-добре да разберат 

сумативното оценяване и да проумеят приноса на подобен тип оценки за своето учене; 

Оценяването и „проверката“ на учениците за сумативни цели са съставени от 

учителите контролни, приети от училището системи за измерване справянето на учениците, 

внесени тестове за специфични цели и високопрофилни национални тестови и изпитни 

системи.  

Приоритет е да помогнем на децата да учат по-добре –без да се преподава заради теста 

и без да се увеличава броят на реалните или пробните тестове. учениците ще бъдат по-

мотивирани да учат, ще работят по-добре и ще постигат повече, ако се акцентира върху 

формативните практики на оценяване и използват сумативните само когато е наистина 

наложително. 

Училището трябва да установи политика и култура на оценяването в своето училище, 

която да набляга на смисъла от оценяването „за“ самото учене и разглежда в перспектива 

оценяването „на“ ученето. Това означава директорът да бъде посредник между 

правителствената политика, учителския състав и родителите. Ръководството не трябва да 

предава желанието си за високи резултати на учениците и да ги натоварва с отговорността за 

доброто представяне на училището. Приоритет на учениците трябва да бъде собственото им 

учене по всички предмети от учебната програма, а не само по онези, които се покриват от 

тестовете. 

По-добрите училищни резултати се базират на по-добро учене и развитие и 

поддържане на мотивацията на учениците. Освен като подкрепя формативния тип оценяване, 

училищната политика трябва да отговори на въпроса кога и под каква форма е удачно да се 

използват сумативни оценки. В идеалния случай това би ставало само тогава, когато 

учителите преценят, че децата имат добри шансове за успех. По този начин ще се намали 

опасността от демотивация вследствие на повтарящи се провали. 

Установяването на позитивна култура на учене означава да се спечелят сърцата и 

умовете на всички: ученици, родители, учители и цялата общност около училището. Това 

може да се постигне само чрез ефективна комуникация, консултации и колегиалност. Само 

по себе си това може да изисква на училищно ниво да се изградят нови структури и процеси. 

Особено важни ще бъдат възможностите за сътрудничество с родителите. 

Училищата рутинно оценяват собственото си представяне и биват подлагани на 

периодична инспекция от външни институции. Индикаторите, получени при комбиниране на 

резултатите на отделните ученици, играят значителна роля при самооценяването и 

инспекциите. Те обаче могат да бъдат показателни само за някои аспекти от представянето на 

училището. Използването на резултатите за тези цели обикновено влияе върху начина, по 

който учители и ученици гледат на тестовете. 

 

 



В този смисъл желателно е да се следва политика на: 

- представянето на „тестовете“ (и други сумативни оценки на наученото) трябва да 

бъде изрично признато като един от признаците за приноса на училището към развитието на 

учениците си; 

- целите за подобрение по необходимост ще включват индикаторите за представяне на 

учениците, както и други индикатори, но не бива да бъдат тясно фокусирани върху тях; 

- критериите за инспекция на училищата трябва да акцентират поне толкова върху 

качеството на получаваното образование и степента, в която оценяването допринася за 

развитието на учениците, колкото върху индикаторите за резултатите на учениците; 

- коментарът на инспекторите за политиките и практиките на оценяване трябва да 

говорят и за степента, до която училищата са свели до минимум негативното влияние на 

„проверките“ и са увеличили максимално приноса си към развитието на учениците; 

- критериите за оценка  трябва да се отнасят към всички цели на училището и всички 

области на образователната дейност. 

- по-пълно да се съзнава истинската цена на националните системи за тестуване от 

гледна точка на времето за преподаване, пробните „изпити“ и оценяването. Това на свой ред 

трябва да накара съставителите им да правят разумни заключения за ползата и цената на 

всеки елемент от тези системи. 

- де се използвт експертни мнения и съвети, за да се създадат такива форми на 

„проверка“ и оценка, които да направят възможно оценяването на всички ценни резултати от 

образованието, включително например творческия подход и умението за решаване на 

проблеми. 

Настоящата УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА е приета с протокол №1/27.09.2018 г. и е утвърдена 

със заповед №……………./…………….г. 
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