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КОНЦЕПЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД

Въпросът с грамотността на хората вероятно е
толкова стар, колкото идеята да се общува чрез писменост.
Никой не се наема да каже кога и кой пръв се е опитал да
проследи и разкрие процесите, които стават в „черната
кутия“ на всеки човек, разкодирал и разбрал писмено
послание. Знае се само, че проблемът на всички
изследователи на четенето се състои в непрекъснато
променящата се парадигма на самото четене.

Защо Човекът чете? Какво чете, как разбира и
интерпретира това, което чете, потребно ли е четенето,
как се тълкува тази потребност и къде сме ние, българите
в този процес…

Все повече изследвания показват, че четенето не е
първа потребност на съвременния човек…дали е
така….дали не се абсолютизира склонността да се чете
само от хартиен носител…Все въпроси, на които се търсят
отговори, обсъждат се мнения и становища, показват се
изследвания с шокиращи резултати…

Проблемът за съвременното понятие „грамотност“,
за причините, които правят и ограмотени ученици
„неграмотни“ в четивно или функционално отношение все
повече търси своето решение и чака отговори….

И както и да се изследват процесите, се започва от
училището. На него се възлага огромната задача да направи
от подрастващите читатели, да събуди любовта към
книгите. В основата разбира се стои учебната дисциплина
„Български език и литература“. От преподаващите я се
изисква да научат учениците да четат. Но не само това –
четенето се разглежда от различни гледни точки, пред него
са поставени нови и нови предизвикателства.

От значение е не само възрастта на учениците, не
само похватите на учителите, не дори Държавните
образователни изисквания…От значение е всичко – светът,
в който живеем, общността, към която принадлежим,
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задачите, които решаваме като общество и пр.
Така неусетно всички се изправят пред реалността,

пред световните постижения, пред изследвания и
класации, които непрекъснато  изтласкват постиженията
на българските ученици по четивна грамотност от
предните места и развенчават мита за качественото ни
образование. Те настоятелно поставят въпроса  накъде се
върви, правилно ли са ситуирани задачите пред
българското училище, подчиними ли са на основната цел
– реализацията на всеки човек в обществото, в което е
призван да живее и работи. В шеметните промени в
развитието на страната, в лутането и търсенето на
правилната посока сякаш се изгуби ориентация, сякаш
образованието се движи след времето, а не пред него. Това
доведе до много и не винаги разумни промени, които не
само не придвижват напред, но и забавят цялостното
обучение и пригодност на личността за „новото време“.

Най-сериозни упреци се получават в сферата на
грамотността. За няколко десетилетия се оказа, че броят
на неграмотните хора в България осезаемо расте. Все по-
често се срещат и  ограмотени „неграмотни“…все повече
възрастни хора са обречени на социална сегрегация
именно поради тази причина. Достатъчно е само да се
отвори някакво средство за масово осведомяване и да се
прочете, че сме все по-надолу в класациите по пригодност
за реализация на пазара на труда, все по-неподготвени за
въвеждане на нова производителност, за високи
технологии, за разбиране на прочетеното и пр., и пр.

Тези факти настойчиво търсят обяснение,
настойчиво търсят пътища за преодоляване.

Сред възможните решения е промяната в
образователната система и прагматичното й насочване. А
сред най-чаканите промени е разбира се и обучението по
грамотност. Употребата на термина „грамотност“ толкова
много залива речта на кого ли не от българските
държавници, че е време да се проследи промяната в
съдържанието му, да се потърси възможността за
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обяснение на новите измерения, които се влагат в него.
Като се има предвид, че това обучение се

осъществява в основната и гимназиална степен на
средното училище, дисертационния труд ще бъде насочен
само към тези особености на четивната грамотност, които
касаят изграждането й в рамките на образователната
система. Ето защо в процеса на изследване попадат само
дидактичните й измерения. Същностното между
преподаването и ученето в неговите инвариантни
характеристики, закономерностите и принципите на
обучение, предмет на нормативната дидактика,
доцимологията и дидактометрията, както и
дидактическата прогностика са застъпени в настоящото
изследване.  Взаимоотношенията между общата дидактика
и частните дидактики / както Петров нарича методиката
на обучение по различните науки/ са тясно свързани и
непрекъснато променящи се. Обучението по четивна
грамотност у нас е предоставено на обучението по
предмета български език и литература. В някои страни /
като Великобритания и САЩ/ съществува специална
учебна дисциплина „Четене“.  В българската нормативна
уредба четенето не е обект на специално изучаване /
въпреки, че много изследователи го определят като
самостоятелна наука/. Ето защо, стъпвайки върху
съвременните измерения на българската образователна
система, научното изследване е насочено към
дидактическите измерения на четивната грамотност в
средното училище с нейните реалности, анализи и
перспективи.

 Логиката на изследването се насочи към основно
проучване на генезиса на понятието „четивна грамотност“
с идеята за проследяване на развитието и различните му
измерения . Последва установяване съответствията между
дидактическите параметри на четивната грамотност в
българското средно училище и международните системи
на работа за повишаване равнищата на овладяването й.
Анализирането и  ретранслирането на тези постановки в
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българското средно училище се извърши чрез
установяване на равнището на четивна грамотност на
учениците, във основа на съвременните измервания и
критериите на авторитетни международни изследвания –
PISA, PIRLS /след четвърти клас/ и на базата на
българските Държавни образователни изисквания, и
провежданите спрямо тях външни оценявания на
учениците в четвърти, седми клас, девети и дванайсти
клас; Така става възможно  проследяването на динамиката
в развитието на четивната грамотност на обучаваните
ученици от випуск 2004 – 2016 г. и извеждането на
изисквания за съответствие между Държавните
образователни изисквания /ДОИ/, външното оценяване,
провеждано от МОН след четвърти, седми и дванайсти
клас /държавни зрелостни изпити по български език и
литература/ и международните стандарти за четивна
грамотност на PISA. Изведени са основни постановки за
определяне прагове на равнището на четивна грамотност,
които учениците трябва да достигнат след началния и
прогимназиален етап на основното образование – 4. и 7.
клас и за завършване на средно образование – 12. клас, в
съответствие с изискванията на Европейската езикова
рамка и изискванията за владеене на български език на
новия Закон за училищно и предучилищно образование и
на тази база е  посочена вариативност на възможностите
за усъвършенстване на четивната грамотност на учениците
чрез  обучението по български език и литература, на базата
на определените прагове за четивна грамотност.

     За постигане на целите на дисертационния труд
ще се използва понятието „четивна грамотност, а не
„функционална грамотност“, което освен уменията за
четене изследва и уменията на учениците да решават
задачи. /по стандартизираното определение, следвано от
PISA/.
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            ЦЕЛТА  на дисертационния труд е:
установяване динамиката в развитието на четивната
грамотност през различните етапи на обучението на
учениците в средното училище.

От така поставената цел произтичат следните
ЗАДАЧИ:
1.Теоретично да се проследи, проучи и анализира

понятието  „четивна грамотност” и присъствието му в
обучението по български език и литература  от първи до
12. клас в българското училище на базата държавни
външни оценявания и международни проучвания

на четивната грамотност на учениците в България;
2. Да се установят и  анализират:
- постиженията на външното оценяване на учениците

в четвърти, седми и дванайсти клас от един и същи випуск
/ 2004 – 2016 г. / в Бургаска област

3. Да се изследва равнището на четивната грамотност
на същите ученици, които през учебната 2013/14 г. са в
девети клас чрез инструментариума на PISA.

4. Да се съпоставят и анализират получените
резултати спрямо критериите за „четивна грамотност“ на
PISA.

5. Да се проследи динамиката на четивната
грамотност на изследваните ученици спрямо Държавните
образователни изисквания и критериите на PISA;

6. Да се определят прагове на четивната грамотност
на учениците в края на началния и прогимназиалния етап
на основното образование и в края на средното им
образование;

7. Да се разработят варианти за усъвършенстване на
четивната грамотност на учениците на базата на
въведените прагове на четивна грамотност и в
съответствие с международни стратегии на четенето чрез
обучението по български език и литература в средното
училище.
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ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  Четивната
грамотност на учениците от 4., 7., 9. и 12. клас, на един и
същи випуск /постъпили в първи клас през 2004 г./ в
Бургаска област

ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
- съответствието между международните критерии

за установяване на четивната грамотност на учениците и
влиянието им при изготвянето на инструментариума за
държавно външно оценяване на учениците, въз основа на
което се установява динамиката на четивната грамотност,
нейните прагове и вариативност при усъвършенстването
й;

- закономерностите, които съществуват между
резултатите от националното външно оценяване /НВО/ на
учениците по български език и литература – четвърти,
седми и дванайсти клас и критериите за четивна
грамотност на PISA;

- влиянието на динамиката на четивната грамотност
на учениците и обособяване на праговете й;

- декомпозиране на критериите на PISA в
нормативните актове за изучаване на български език в
българското средно училище според изведените прагове
на четивна грамотност.

ХИПОТЕЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Ако се реализира изследване на четивната

грамотност на един и същи випуск в от 4., 7., 9. и 12. клас
с национален и международен инструментариум , то това
дава възможност да се:

- проследи динамиката на четивната грамотност на
учениците във всички етапи и степени на средното
училище;

- да се направи съпоставителен анализ на
резултатите, получени чрез български и международни
методика за изследване на четивната грамотност;

- да се изведат прагове на четивната грамотност като
обобщени постановки между изискванията на новите
български нормативни документи за изучаване на
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български език и международните стандарти за четивна
грамотност;

- да се предложи вариативност за усъвършенстване
на четивната грамотност в средното училище в контекста
на международните изисквания за четене.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ:
В изследването се използват въведените критериите

и показателите за четивната грамотност по PISA, които са
изследвани за надеждност и валидност от международни
специалисти в областта на четенето. [OECD, PISA, 2006
http://www.oecd.org/document]

1.Намиране и извличане на информация от текста,
т.е. казаното в текста

1.1. Намиране и извличане на явно представена
информация;

1.2. Правене на преки изводи, които са представени
в текста;

2.Обобщаване и тълкуване, т.е. интерпретация на
текста

2.1.Смисъл на текста
2.2. Цел на текста
2.3. Тема на текста
2.4. Послания – идеи на текста
2.5. Елементи на текста
3.Осмисляне и оценяване на текста, т.е. способност

за формулиране на собствена позиция по поставения в
текста проблем

3.1. Оценка на съдържанието на текста
3.2. Оценка на структурата на текста
3.3. Оценка на стила на текста
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МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
           1. Наблюдение – няма научно изследване, в

което методът да не се използва, защото то е подчинено
на желанието изследването да се превърне не в хаотичен
сбор от впечатления, а в целенасочен процес. Планирането
и събирането на информация, нейният контрол и
проверява, стремежът за всеобхватност на данните са
задължителни, особено при толкова продължителен
времеви процес – от 2008 до 2016 г. Така продължително
и повторяемо се обхваща изследваното явление, като едни
и същи лица се наблюдават по един и същи педагогически
проблем в различно време на училищното си развитие. В
дисертационния труд се използва директното наблюдение
– при работа с тестовете на PISA и участващото
наблюдение, при което авторът като изследовател е част
от екип, реализирал външното оценяване в четвърти и
седми клас и лично отговарящ за надеждността и
обективността на процеса.

2.  Анализ на литературни източници и
нормативни документи – оказа се, че изследването би
било невъзможно без внимателен и обстоен анализ на
литературните източници, както и без вглеждане в
нормативните документи, които в хода на изследването
се променяха почти всяка година. Освен наредби, учебни
планове, държавни образователни изисквания и пр., през
лятото на 2016 г. влезе в сила и нов закон – „Закон за
предучилищното и училищно образование“. Анализът на
получените от изследването резултати и последвалите от
него изводи за динамиката и праговете на четивната
грамотност на учениците в средното училище са
направени в съпоставка с Европейските документи и
действащите у нас нормативни актове за овладяване на
български език в средното училище.

3. Педагогически експеримент – дава възможност
за проверката на една идея, която може да се провери с
помощта на експеримент по отношение на истинност чрез
съзнателно въздействие върху изследваното явление. В
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случаят част от експеримента съвпада по  време с
националното външно оценяване в четвърти, седми клас
и държавните зрелостни изпити по български език и
литература след дванайсти клас, а изследването по
критериите на PISA е проведено индивидуално със част
от същите ученици в девети клас.

4. Лонгитюден метод – наричан от някои учени
психолози лонгитюдиален - / речниците по психология го
изписват по двата начина/. Чрез него се регистрират
поредица от промени в степента на изразеност на
определени признаци при отделни лица и групи във
времевия континиум. Това е метод на надлъжните
отрязъци,  прилаган при системно и продължително /
многогодишно/ изследване на едни и същи лица в процеса
на развитие на техни характеристики. Използва се за по-
точна диагностика на наблюдаваните процеси и е ценен
за предсказване на по- нататъчния ход на изследваните
явления

5. Тестиране – един от надеждните методи за
получаване на обективни резултати в експерименталната
педагогика. В дисертационния  труд всички тестове са
надеждни, валидни и пробирани по отношение на обема
от знания, които проверяват, съобразени са с Държавните
образователни изисквания и са проведени в един и същи
ден, в един и същи час в цяла България. По отношение на
тестовете на PISA, /OECD, PISA, 2009. http://www.oec.org/
document/61/,3746, en_32252351_32235731_46567613
_1_1_1_1,00.html,  то те са използвани като
инструментариум в националното проучване на четивната
грамотност на учениците през 2009 г. Разбира се те са
кратковременно, технически просто изпълнимо
изпитване, което се провежда при равни условия за всички
изпитвани и дава възможност за анализ на учебните
постижения при изпълнение на общи и конкретни цели
на учебното съдържание. Високата степен на  обективност
на тестовете дава възможност да се получи информация,
която да послужи не само за анализ на конкретното
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задание, но и като основа за вземане на управленски
решения.

6. Социометрични методи – използват се за
установяване на взаимоотношения между членове на по-
малки групи в състава на изследваните лица. В случая –
момичета/момчета, ученици от различни по големина
селища – голям град, малък град, село, както и от различни
видове училища – профилирани, професионални, езикови,
общообразователни и пр.

7. CONTENT – анализ, частично използван при
анализа на съдържанието на въпросите от тестовете за
четвърти, седми и дванайсти клас, проверяващи четивната
грамотност на учениците и съпоставката им като
количество в целия тест, по наличие/отсъствие, честота
на срещане и пр.

8. Математико–статистически методи – използват
се за обработка на получените от изследването данни, за
подреждането им таблици и диаграми и за достоверност
на качествения анализ. В дисертационния труд са
използвани проценти, средни стойности, статистически
величини, съобразени с многобройността на извадката и
търсените съпоставки в постиженията на учениците по
четивна грамотност през различни периоди от време –
2008, 2011, 2013 и 2016 г.

Математико-статистически методи за обработка на
информацията

При обработката на данните, получени чрез
разработените и представени инструменти (тестове) са
използвани:

а) основните честотни характеристики- абсолютна
честота f; относителна честота, където n – обем на
извадката [Милков, стр. 107]

б) графично представяне на честотните
характеристики

в) сравняване на относителните дялове чрез
проверяващата величина U , където

р1 и р2 – относителни дялове - обеми на извадките
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при    (вероятност за грешка) = 0,05    U  (таблично)
= 1,97

при    (вероятност за грешка) = 0,01     U(таблично)
=2,60

Ако |U изчислено| < U(таблично) се приема
нулевата хипотеза (че не съществува статистически
значима разлика между сравняваните относителни
дялове).

Ако |U изчислено|  e   U(таблично се приема
алтернативната хипотеза Н1 (че съществува статистически
значима разлика между сравняваните относителни
дялове).

Използвана е корелацията на Пирсън за извеждане
на корелационни зависимости

КОНТИНГЕНТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:
През учебната 2007/08 г. Министерството на

образованието и науката /МОН/ за първи път въведе
тестовото изпитване на седмокласниците, не само като
външно оценяване, но и като вход за кандидатстване в
профилирани и професионални гимназии. Така на
практика се пристъпи към осъществяване в заложените в
Закона за народната просвета начини за външно оценяване
на системата на средното образование у нас. Това беше
втора поредна година за външно оценяване на
четвъртокласници, но първа /по този тестов начин/за седми
клас и за Държавните зрелостни изпити. Като един от
преките участници при въвеждането на мащабното
външно оценяване на системата на средното образование
/тогава се оценяваха и постиженията на учениците в пети,
шести, осми клас/, прецених, че по-обективни изводи за
състоянието на четивната грамотност на учениците може

푅 =
∑ (푥푖 − 푥푁

푖=1 ) (푦푖 − 푦)
(푁 − 1) 푆푥푆푦

   − 1 ≤ 푅 ≤ 1 

  > 푅 − положителна корелационна зависимост 
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да бъде направена, ако се проследят постиженията на един
випуск – през годините в четвърти, седми и дванайсети
клас. Така започнах да наблюдавам и изследвам точно
випускът, който през учебната 2007/08 г. беше подложен
на външно оценяване в четвърти клас и щеше да бъде
оценяван чрез тест и в седми клас. Разбира се смятах, че
този випуск ще бъде проследен изцяло – и в пети, и в шести
и в седми клас, на още през учебната 2009/10 г. новото
Министерство на образованието, младежта и науката /
МОМН/ прецени, че не е необходимо да се провежда
външно оценяване на учениците в пети и шести клас и го
отмени.

Така или иначе, този випуск беше положил външно
оценяване в четвърти клас – 2007/08 г., в пети клас 2008/
09 г. и можеше да бъде проследен през 2010/11 г. в седми
клас, както и на зрелостни изпити в дванайсти клас. През
2013 г. випускът беше в девети клас, което се оказа
благоприятно за провеждане на изследването на PISA,
проследяващо четивната грамотност на 15 годишните
ученици.

На анализ ще бъдат подложени само резултатите на
посочените ученици от външното оценяване по български
език и литература, както и извадка от випуска, които са
изследвани в инструментариума на PISA през 2013/14 г.

Изследването е проведено в Бургаска област за
периода 2007/08 до 2015/16 г. и включва 5078 ученици от
четвърти клас през учебната 2007/08 г., 4656 ученици от
седми клас през учебната 2010/11 г., т.е. същия випуск ,
204 ученици от него, тестирани с тестовете на PISA през
2013/14 г, както и 3006 от същите ученици, явили се на
държавен зрелостен изпит през майската сесия на 2015/
16 учебна година.
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ПЪРВА ГЛАВА:  ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Понятието „четивна грамотност“ в международни
проучвания в областта на четенето - според едно от
последните определения на ЮНЕСКО грамотността е
съвкупност от умения, включващи четене и писане,
възприемани в техния социален контекст.

Названието PIRLS е абревиатура (Progress in
International Reading Literacy Study), с която се означава
проект, спонсориран от Международната асоциация за
оценяване на постиженията в образованието IEA
(International Association for the Evaluation of Educational
Achievement). Названието на проекта би могло да се
преведе приблизително като „Международно изследване
за напредъка на учениците в четенето“. Способността за
разбиране при четене има ключова функция за
индивидуалното и социалното развитие на подрастващите.
Авторитетното международно изследване проучва
уменията на учениците да четат: да извличат информация,
да интерпретират прочетеното, да се позовават на факти
от информацията, да оценяват прочетеното от своя гледна
точка.

Дефиниция на понятието грамотност или уменията
за четене според изследването PIRLS’2006. Поради факта,
че съществуват различни интерпретации на това понятие,
за концептивната рамка на PIRLS’2006 грамотността или
уменията за четене се определят като „...умения да се
разбират и използват писмените вербални форми,
наложени от обществото и/ или предпочетени от индивида.
Малките читатели могат да извличат смисъла от различни
текстове. Те четат, за да научат нещо, за да се приобщят
към обществото на четящите хора и за удоволствие“.

В съответствие с Концептуалната рамка на
изследването се проверяват и оценяват четири групи
умения: - интерпретация и обобщение на факти и идеи
(тълкуване); анализ и оценка на съдържанието, езика и
структурата на текста (анализ); правене на преки
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умозаключения и изводи; търсене и извличане на
конкретна информация (факти).

Има пряка връзка между ранното ограмотяване и
уменията за четене, с които постъпват учениците в първи
клас. Разбирането на смисъла на прочетено е важен
компонент на грамотността. Да се разбира речта – значи
да се съотнася думата, морфемата, словосъчетанията  и
изреченията, употребявани в речта със съответните
предмети и явления от извън езиковата действителност,
да се възприема думата като единство на означаващо и
означаемо, да се усвои не само нейната материална
обвивка, но да се разбере и смисловата и страна,
значението и. Усвояването само на звуковата форма на
думата без значението, без съотнасянето и с определен
предмет или явление от действителността е недопустимо
в работата на учителя.

Задача на четящия – да разбере съответния текст.
Същност на разбирането - отношение между семантичната
мрежа на пишещия и семантичната мрежа на четящия,
която се активира и доизгражда при четене. Това
отношение може да е: а) еквивалентност (пълно
разбиране); б) пълно неразбиране; в) плавни преходи

С цел да се осигури съпоставимост между държавите
— членки на ЕС, по критериите на ЕС учениците със слаби
резултати по четене се установяват въз основа на
определението, използвано в проучването по Програмата
на ОИСР за международно оценяване на учениците (PISA),
в което резултатите варират от ниво 1 до ниво 5 (което е
най-високото ниво). Ученици със слаби резултати по
четене са тези, чието ниво по теста PISA e по-ниско от 2.
Това са ученици, които могат да извършват само най-
лесните свързани с четенето задачи.

Грамотността е способността за четене и
писане. Стандартите за грамотност са различни в
различните общества. В съвременен контекст
терминът предполага четене и писане на ниво,
достатъчно за осъществяване на писмена
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комуникация. В някои случаи се включват и други
умения, като елементарно смятане или компютърни
умения.

Функционално неграмотният човек е този, който не
може да извършва всички тези дейности, които
грамотността изисква, за ефективното функциониране на
неговата/нейната група и общност и също да му/й
позволяват да продължава да използва четен ето, писането
и смятането за неговото/нейното и на общността развитие.

В документи на ЮНЕСКО функционалната
грамотност се приема като критерий за успешно
ограмотяване още през 70-те години на 20 век. При
изследвания на неграмотността в световен мащаб се
проявява феноменът на вторичната неграмотност -
деградирането на уменията за четене и писане на вече
ограмотявани лица. Данните сочат, че това е следствие от
два основни фактора: неблагоприятна социална среда с
ограничен достъп до стимулни материали за четене и/или
неадекватна образователна практика в училище, която не
успява да завърши цикъла на ограмотяване. В резултат се
появява функционалната неграмотност - неспособността
да се използват познанието за писмото и уменията за
действие с писмените знаци за практически цели.

Най-общо терминът „грамотност” се свързва с
уменията на личността да придобива, осмисля,
преобразува и предава информация. В този смисъл PISA
дефинира четивната грамотност като: разбиране,
използване, осмисляне на писмени текстове за постигане
на цели и удовлетворяване на потребности, задълбочаване
на познанията и развиване на интелектуалния потенциал
на личността, и за активно участие в обществото.
Категориите „разбиране, използване и осмисляне”
отразяват основните операции, свързани с четенето и
придобиването на познание посредством четене.
Посредством тях са формулирани и познавателните
равнища на скалата по четене, чрез която са представени
резултатите на учениците. Разбирането се отнася до
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способността на читателя да формира смисъл от текста,
независимо дали се отнася до разбирането на смисъла на
отделна дума, на откъс или на текста като цяло.

ВТОРА ГЛАВА:   АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО

ОБРАЗОВАНИЕ

1. АНАЛИЗ НА ТЕСТОВЕТЕ ЗА ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ В ЧЕТВЪРТИ  КЛАС ПО КРИТЕРИИТЕ
НА PISA С ОГЛЕД ЦЕЛИТЕ НА НАСТОЯЩИЯ ТРУД

През учебната 2007/2008 година за първи път беше
въведено външното оценяване чрез тест в VІІ клас. Ето
защо годината се явява ключова при оценяване
постиженията по БЕЛ за учениците, които са в ІV клас на
същата година. Това е випуск, който ще бъде оценяван по
един и същи начин в края на учебната година от ІV до ХІІ
клас.

Според идеите на тогавашното МОН, на тестово
изпитване по БЕЛ трябваше да подлежат всички ученици
от ІV до VІІІ клас, а след това и на зрелостен изпит.

Като началник на РИО – Бургас имах възможност да
организирам, провеждам и обработвам резултатите от
всички външни оценявания на МОН до 2010/2011 учебна
година. Випускът, проверен в ІV клас точно достигна до
VІІ клас. Като специалист по БЕЛ организирах и тестовете
на PISA в региона през 2006 и 2009 година. Натрупаните
емпирични данни дават възможност да се проследят
резултатите на един и същи випуск, който е наблюдаван в
периода 2007/2008 учебна година до 2015/2016 учебна
година.

През 2007/2008 учебна година в Бургаски регион се
явиха на външно оценяване 5078 ученици от ІV клас.
Техните постижения могат да бъдат съпоставени не само
на ниво регион, но и с резултатите на национално ниво.
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Тези резултати показват успеваемост по БЕЛ в проценти
и проследяват динамика според процент верни отговори
в различните години. Той  от 2007 до 2013 година варира
все в посока надолу. През 2007 г. (с първото въвеждане на
теста за четвъртокласници) процентът на верни отговори
е 81,01%. В обсега на четивната грамотност, която
изследваме, може да се направят следните изводи:

І. Само 33 % от въпросите в теста за външно
оценяване на четвъртокласниците през 2007/2008 година
могат да бъдат съотнесени (и то твърде фрагментарно) към
критериите на  PISA за четивна грамотност. Ако се приеме,
че МОН желае да приближи външната си оценка към тази
на PISA то задължително трябва да промени формата на
теста.

ІІ. Статистиката по критерии от диктовка по-скоро
допълва  представата за грамотност на учениците. И тук
средната успеваемост е между 77 % и 85 %.

Тогава ако се позовем на изискването обучението по
четене и писане да вървят в синхрон (като два клона на
грамотността) веднага става ясно, че още след ІV клас
повече от 17 % от учениците не са овладели елементарната
така наречена начална грамотност.

В анализа на резултатите по БЕЛ за 2007/2008 година
МОН твърди, че най-високи постижения по БЕЛ
учениците показват в областта на четене с разбиране и
факти, свързани с изучавани автори и творби. Но от
критериите на PISA и присъствието им в теста се налага
извод, че държавният тест за външно оценяване трудно
може да бъде съотнесен към световните измерения на
четивната грамотност. Тя преминава през четене с
разбиране, изцяло включва в себе си началната грамотност,
но поставя много по-високи изисквания пред ученика в
комуникацията му с текст.
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2. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ VІІ КЛАС; СЪПОСТАВКА С
КРИТЕРИИТЕ НА PISA

През учебната 2010/2011 година, т. е. същият випуск,
който беше в ІV клас 2007/2008 г., се яви на външно
оценяване VІІ клас, което служи и като вход за
професионалните и профилирани гимназии. В национален
мащаб на изпит по БЕЛ са се явили 53820 ученици, от тях
4656 от Бургаски регион. Първото нещо, което прави
впечатление е разликата в броя на учениците от един и
същи випуск – от 5078, явили се на изпит в ІV клас по
БЕЛ в VІІ клас са се явили 4656, т. е. 422 ученици по-малко.
Тази разлика е смущаващ процент от общия брой на
учениците: ако приемем, че броят на явилите се
четвъртокласници може да бъде съотнесен към 100% от
всички ученици, завършващи началния етап на основното
образование, то в VІІ клас са останали 92 % от него. По
смисъла на Закона и външното оценяване след VІІ клас е
задължително за всички ученици поне в първия си модул.
Остава въпросът защо и къде са отпаднали от системата
останалите 8% от учениците. За регион като Бургас това
са 422 ученици, т. е. 16 паралелки по-малко ученици при
пълняемост 26 ученици в паралелка. Какви са причините:
възможно е част от учениците да са били болни, но изпитът
се провежда през месец май и е малко вероятно такъв
голям брой ученици да пропуснат единствената дата за
явяване. Знае се, че външното оценяване за VІІ клас
практически е единствения изпит, за който не е предвидена
втора дата за явяване; възможно е част от учениците в този
тригодишен период да са напуснали страната с родителите
си и да продължават да учат в чужбина. Най-голяма част
обаче са учениците, напуснали преждевременно училище,
които са предимно от ромски произход и съставляват т.
нар. отпадащи от системата на образование ученици, които
в национален мащаб се движат между 5 и 6 %; ако
приемем, че това се отнася и за Бургаски регион, то
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статистиката съвпада с националната. За 3 години
отпадащите ученици (по всякакви причини) е 7 %.

Темата, по която работим, е да се проследи до колко
и как външното оценяване в VІІ клас продължава
тенденцията за оценка на випуска и в същото време се
вписва в критериите на PISA.

И ако целият първи модул цели да измери
постиженията на учениците според ДОИ и образователния
минимум, то процентът се разслоява така:

- 18 % от точките носят информация за четивната
грамотност на учениците.

- 18, 46 % - носят информация за постиженията на
учениците при редактиране на текст.

- Останалите 63,54 % измерват знанията на
учениците по граматика и литературна фактология …

И при този начин на оценяване се оказва, че само
51,23 % от седмокласниците в Бургаски регион са се
справили със задачите от първи модул. Тук разсъжденията
се отнасят до първия модул на теста, който е задължителен
за външното оценяване на всички ученици в VІІ клас.
Процентът на успеваемост в последните години се движи
от 54,76% на национално ниво през 2010 г. към 49,76%
през 2013 година; за Бургаски регион съответно 54,35%
през 2010 г. и 49,38% през 2013 г. (следи Диаграма № 1).

Диаграма № 1
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Видимо между постиженията на учениците в
национален план и в постиженията на учениците в
Бургаски регион по І-ви модул няма съществени различия.

Съществени обаче са различията в успеваемостта по
БЕЛ от 2010 към 2013 година. Понижението е 4,97% в
Бургаски регион и 5% в страната по І-ви задължителен
модул от теста.

Външното оценяване в VІІ клас има и втори
допълнителен модул, в който учениците участват по
желание. Той може да бъде избиран от учениците, които
ще се състезават за постъпване в профилирани и
професионални гимназии. При въвеждането му през 2007/
2008 учебна година МОН определи, че в състезанието за
профилирани и професионални гимназии не могат да
участват ученици, които не са работили по втория модул.
Задачата на този модул е една и съща и изисква от
учениците да прочетат текст и да го преразкажат подробно
от името на неутрален разказвач през 2011 г. и от името на
герой през 2013 г., т. е. подробен трансформиращ
преразказ. Съпоставена с критериите на PISA тази задача
може да бъде разглеждана и като намиране и извличане
на информация и като осмисляне и оценяване и като
обобщаване и тълкуване. Като се прибави и това, че
учениците съставят текст, в който могат да бъдат
проследени и техните правописни и пунктуационни
способности, е ясно защо тази задача носи 35 от всичките
100 точки. Тя е изцяло съобразена с оценяването на
четивната грамотност на учениците и в нея могат да се
търсят постижения по всички критерии на  PISA.

Като се анализира ІІ модул – от явилите се на него
62,20% от всички седмокласници в Бургаски регион,
средният брой точки от модула, който са достигнали е
17,67.
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Това означава, че процентът на успеваемост е
50,48%, т. е. само наполовина учениците, явили се на ІІ
модул са успели да достигнат до трето равнище на втория
критерий на PISA – обобщаване и тълкуване на
информация.

Как изглежда това като брой ученици – от 4656, на
втори модул са се явили 2887 ученици.

Всяка година РИО – Бургас обявява над 2300 места
за прием на ученици в профилирани и професионални
гимназии. Само за езиковите гимназии (английска, немска,
руска, с преподаване на романски езици) се обявяват 1248
места. Престижните професионални гимназии (търговска,
строителство и архитектура, електроника и
електротехника, механотехника) обявяват още толкова.
Профилираните паралелки в СОУ също обявяват прием
за поне 540 ученици.

Очевидно е защо МОН допуска участващи в
конкурса ученици, явили се само на първи модул на теста
по БЕЛ, а за равнището на четивна компетентност на
приетите ученици, резултатите говорят сами.

Отново логично е да се търсят отговори на много
въпроси, свързани с целите на обучението по български
език и дали те са последователно насочени за обучение на
учениците така, че те да придобият необходимите умения
за четене и писане, с оглед социалната си реализация.

Какви признаци, осигуряващи високи постижения
на четивна грамотност на учениците, изцяло липсват като
елементи на образователната парадигма на учебния
предмет български език – на равнище цели, на учебно
съдържание, на дидактическа технология? Обоснованите
отговори на посочените въпроси ще създадат
предпоставки за разрешаването на следните важни за
теорията и практиката на съвременното езиково обучение
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проблеми: - кое в системата на обучението по български
език, съществуващо по силата на традицията, трябва да
се запази, тъй като е ценно и е необходимо в рамките на
съвременните образователни условия; кое трябва да се
превърне от съществуваща под формата на идеи,
концепции, насоки „програма за действие” в реална
училищна практика, институционално регламентирана
чрез съответната документация и контролирана от
натоварените с тази дейност държавни органи; кое трябва
да бъде привнесено като иновации с оглед на променящата
се социално-икономическа среда, поставяща младите хора
пред изпитания, за справяне с които са им нужни високи
образователни постижения от нов, непознат доскоро вид.

Успешното решаване на конкретните задачи в
рамките на посочените проблемни области следва се
интерпретира като следствие от промяната на профила на
обучението по български език като първи език в средното
училище – от граматично ориентирано към комуникативно
ориентирано обучение по български език; и не само да се
говори за комуникация, а тя да се осмисли като
комуникация с текст, т.е. придобиване на четивна
грамотност, на такива умения, които спомагат социалната
реализация на индивида.

3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПОКРИТЕРИИТЕ
НА PISA НА СЪЩИТЕ УЧЕНИЦИ 2012/2013 ГОДИНА –
ІХ КЛАС

През учебната 2012/13 година наблюдаваните от нас
ученици са вече в ІХ клас. За да се провери равнището на
четивната им грамотност беше използван
инструментариума на PISA от изследването 2009 година.
Изцяло са използвани книжките с тестове, касаещи
четивната грамотност, без да се представят на учениците
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останалите книжки, с които се цели изследване на
математическата грамотност, мотивацията за четене и
социално-педагогическите фактори. Опираме се на PISA,
за да проверим доколко и как се е развила четивната
грамотност на учениците, които вече са преминали през
НВО (национално външно оценяване)  ІV и VІІ клас.
Данните ще покажат дали четивната грамотност на вече
15-годишните ученици се е оттласнала от критичното
равнище по скалата на PISA, за което се приема второто
равнище. PISA работи основно с 15-годишни ученици, за
да установи доколко на този етап от своето развитие са
придобили познания и умения, които биха им осигурили
успешна лична и професионална квалификация. Чрез
тестовете се цели осъществяване на задълбочено и
цялостно оценяване на четивните умения на учениците.
Приема се, че те са определящи за успеха им както в
училище, така и извън него.

Според изискванията на PISA в група да няма повече
от 35 ученици и една и съща тестова книжка да се попълва
най-много от трима ученици, както и да бъдат обхванати
ученици от различни по вид училища и от различни по
големина градове и села, избрахме 204 от
деветокласниците.  Върху постиженията на учениците
влияе и езикът, на който се говори в семейството. От
представените в изследването ученици има значителен
процент, които не са с майчин български език: в СОУ –
Айтос и СОУ – Руен – 20 ученици; в ГПАЕ и ПГСАГ – 4;
в ПГССЛП и ПГ по дървообработване – 18 ученици. По
майчин език, както следва: 79,5 % с майчин език
български; 1,96 % с майчин език руски, английски; 7,8 %
с майчин език турски; 10,74 % с майчин език ромски.

Резултатите, които получават съответните ученици
в точки са:
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Между 390 – 450 точки – за ученици, чиито майчин
език е български. В този интервал попадат и четиримата
ученици, за които майчин език е – за 3-ма руски, за 1 –
английски.; с около 50 точки по-малко получават ученици,
които са с майчин език турски; с около 100 – 150 точки
получават по-малко ученици с майчин език ромски.

Резултатът на учениците, за които майчин език не е
български, но живеят като етноси в сравнително
компактни и затворени региони, постиженията по четене
са с около 110 точки по-ниски.

Обезпокояващ е фактът, че 9,56% от учениците
остават под І-то равнище на постиженията при четене. Те
не са успели да открият явно изразена информация, да
възприемат това, което четат и при тях е възможно да се
говори за т. нар. „вторична неграмотност”. Този термин
се появява все по-често в научната литература, в смисъл
на това, че юноши и възрастни хора, които знаят да четат
и пишат, т. е. начално са грамотни, не могат да четат с
разбиране и това ги превръща във вторично неграмотни
хора. До І Б равнище достигат 12,74%, което означава, че
могат да откриват ясно изразена информация, поставена
на видно място в кратък, синтактично елементарен текст
с познато съдържание и вид – например разказ, басня и
прочие. Като правило необходимата информация е
повторена няколко пъти в текста и към нея са включени
рисунки или познати символи, които улесняват читателя.
Задачите, изискващи тълкуване са свързани с разпознаване
на прости смислови връзки между последователно дадени
откъси от текст. Това в обучението на учениците от І – ІV
клас се постига още в уроците по начално четене и се
свързва с четенето с разбиране, което се упражнява върху
елементарни приказки и разкази с достъпно за учениците
съдържание.
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На І А равнище са достигнали 19,37% от учениците.
При работата си с текста те могат да открият една или
повече независими части от явно изразена информация,
да определят основната тема и идея на автора на текст по
познат проблем, както и да свържат информация от текста
с познания от ежедневния си опит. Необходимата
информация в текста е очевидна и непротиворечива.
Критериите, с които читателят трябва да се съобрази при
изпълнение на конкретна задача, са точно посочени.

Откриване на темата и идеята на текст, определяне
на сюжетната му линия, както и свързване на
съдържанието с жизнения опит на ученика също се
постига в обучението до ІV клас. Учителят поставя ясни,
конкретни задачи, които малките ученици изпълняват
стриктно, без да се отделят от тях, т. нар. „алгоритъм”
(план), по който учениците проследяват внушенията на
текста или го преразказват.

22,79 % от учениците достигат до критичното ІІ
равнище. Като читатели те могат да открият една или
повече части от информацията, която е загатната и отговаря
на определени критерии. Могат да открият идеята и
смисъла и в откъс от текст когато информацията е непълна
и читателят трябва да направи конкретни изводи.
Достигналите това равнище могат да сравняват и
систематизират на основа на конкретна особеност на
текста. Могат да свързват няколко елемента на
информацията на текст, както и да ги тълкуват от
позицията на личния си опит. Според критериите на PISA
второто ниво е критично. На него и под него остават
64,46% от изследваните ученици.

20,84 % от учениците преминават на ІІІ равнище в
постиженията си по четене. Те могат да намират връзката
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между отделни елементи от информация, всяка от които
отговаря на различни критерии. Обобщават няколко части
от текст с цел определяне на основна идея. Разбират
взаимовръзката или смисъла на думи и фрази. Могат да
се съобразяват с няколко критерия, когато категоризират
и сравняват информация. Ориентират се и тогава, когато
в текста се съдържат противоположни на очакванията или
негативни твърдения. Осмислят и детайлно разбират
съдържанието на текст, свързан с проблеми на
ежедневието и решават задачи, които не са свързани със
задълбочено вникване на текста, но изискват сравнително
сложно познание.

Този начин на интерпретация на четивната
грамотност може да бъде свързан с обучението на
учениците в съставяне на трансформиращ преразказ,
преразказ с елемент на разсъждение, както и с отговор на
литературен въпрос.

ІV равнище достигат 12% от учениците. Те умеят да
откриват и комбинират отделни елементи от
информацията в текста. Тълкуват смисъла на откъс от
текст като имат предвид текста като цяло. Могат да
решават и задачи за тълкуване, които искат разбиране и
приложение на изучени категории в непознат контекст.
Могат да използват познаването на текста за критична
оценка, както и да изказват хипотеза върху него.
Задълбочено разбират сравнително дълги и сложни
текстове с непознато съдържание и формат.

2,2% от учениците достигат V-то равнище. Те
откриват и комбинират отделни части от неявно
представена информация, правят предложения за
приложимостта на информацията по отношение
решението на конкретна задача, осмислят и критично
оценяват текста, независимо от непознатото му
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съдържание и формат. Могат да боравят с идеи и
концепции, които са противоположни на очакванията от
текста.

0,49 % - само един ученик успява да достигне най-
високото VІ равнище. Той прави изчерпателни и прецизни
изводи и сравнения, показва пълно и задълбочено
разбиране на един или повече текстове, използва и
комбинира информация, част от която е извън основния
текст. Може да разглежда различни перспективи в текста
по посочени критерии, както и да прилага комплексни
знания, които не се съдържат в текста.

Ако се проследи динамиката в постиженията на
учениците при четивна грамотност за различни по видове
текст се оказва, че няма значителна разлика между това
дали те тълкуват художествен или научно-популярен текст.
Потвърждава се общата тенденция за по-добри
постижения при задачите, формулирани при непрекъснат
текст, независимо от стила му. Като цяло момичетата се
справят по-добре в художествени текстове – средно 65
точки повече от момчетата. Въпреки това стойностите се
движат около ІІ – ІІІ ниво на възприемане, но момичетата
все пак се справят по-добре от момчетата. Най-добри са
резултатите на момичетата от езиковата гимназия.

Анализът на изследваните ученици от ІХ клас, които
са наблюдавани в ІV и VІІ клас може да послужи и за
сравнение при изграждане на четивна грамотност в
българското училище. Ако се позовем на това, че като цяло
учениците е предпочитат да четат или четат само
учебници, то резултатите, постигнати в художествен или
научно-популярен текст, не са изненада.

Учениците, които са достигнали до V и VІ ниво на
четивна грамотност (за съжаление значително малко) четат
разнообразни четива, владеят различни писмени кодове и
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четат произведения, отличаващи се с видово и жанрово
разнообразие. За сравнение предпочитанията на
учениците от други държави, участващи в изследването,
се различават от нашите – българските ученици четат
повече художествена литература и научна литература, но
останалите предпочитат комикси, вестници, списания,
Интернет.

Най-голямо значение, според мен, върху резултатите
в четивната грамотност на учениците влияят стратегиите
за учене, които са свързани с разбирането, запаметяването
и обобщаването на информацията в текста. В изследваната
възраст момичетата по-често прибягват до различни
стратегии за запаметяване и контрол отколкото момчетата.

Интересно е, че тези данни много приличат на
националната статистика, защото Бургаски регион винаги
е бил някъде по средата като постижения. В такъв случай
тези данни отдавна трябва да са забелязани и в МОН. Само
че там резултатите се отчитат година за година и не им е
хрумнало, че вече могат да се наблюдават компетенциите
на цели випуски. А те стремглаво вървят надолу. Това се
потвърждава и с инструментариума на PISA при извадка
от 204 ученици от випуска, разслоени в различни видове
училища в Бургаски регион. Още с 10% се понижават
учениците, прескачащи критичното равнище на четивна
грамотност. И така от четвърти до девети клас успяващите
намаляват наполовина. Ако тенденцията се запази до
дванайсти клас, то би трябвало да няма изненадани както
от резултатите на матурата, така и от социалната
реализация на младите българи, учили в българското
училище в началото на 21 век.
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4. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ В ДВАНАЙСТИ КЛАС / ДЗИ/ ;
СЪПОСТАВКА С КРИТЕРИИТЕ НА PISA

През учебната 2015/2016 година, т. е. същият випуск,
който беше в ІV клас 2007/2008 г., се яви на външно
оценяване - ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ
– ДВАНАЙСТИ  КЛАС, което е естествен завършек на
средното образование  у нас. Задължителното явяване на
зрелостниците на държавен изпит по български език е
обосновано от Закона за народната просвета, по който са
обучавани и е запазено и в новия Закон за училищно и
предучилищно образование и възпитание. Оценката по
български език от ДЗИ е балообразуваща, задължително
се вписва в дипломата за следно образование и това я прави
съответстваща на изискванията в целия Европейски съюз.
Тя служи и като вход за много професионални направления
във Висшите училища в България с хуманитарен или
педагогически профил.

В национален мащаб на държавен зрелостен изпит
по БЕЛ, юнска сесия са се явили 52 820 ученици, от тях
3006 от Бургаски регион / при допуснати 3075 зрелостници
– 97,75% /.

Какво е ясно още при пръв поглед -  разликата в броя
на учениците от един и същи випуск – от 5078, явили се
на изпит в ІV клас по БЕЛ, в VІІ клас са се явили 4656, т. е.
422 ученици по-малко,  а до държавен зрелостен изпит са
допуснати само 3075 от тях. Елементарната математика
показва, че 2073 ученици , които все пак са завършили
четвърти клас, някъде по „пътя“ на образователната
система са се отклонили от обучението по български език
и не са стигнали до зрелостен изпит. Тази разлика е
смущаващ процент от общия брой на учениците: ако
приемем, че броят на явилите се четвъртокласници може
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да бъде съотнесен към 100% от всички ученици,
завършващи началния етап на основното образование, то
в VІІ клас са останали 92 % от него. Тъй като по смисъла
на Закона и външното оценяване след VІІ клас е
задължително за всички ученици поне в първия си модул,
наред с  въпроса защо и къде са отпаднали от системата
останалите 8% от учениците, на дневен ред  е въпросът
защо и къде са 39,56% от учениците, които не достигат до
юнската сесия? За регион като Бургас това са 2003
ученици, т. е. това са подрастващи, които не са достигнали
до минималните изисквания за владеене на родния език,
за да бъдат допуснати до ДЗИ.

Най-голяма част обаче са учениците, напуснали
преждевременно училище, които са предимно от ромски
произход и съставляват т. нар. отпадащи от системата на
образование ученици, които в национален мащаб се
движат между 5 и 6 %; ако приемем, че това се отнася и за
Бургаски регион, то статистиката съвпада с националната.
За 8 години отпадащите ученици (по всякакви причини) е
около 7 %. Следователно за останалите 32,44%
овладяването на книжовния български език до степен
явяване на държавен зрелостен изпит се е оказало
непреодолимо препятствие.

 Целта на настоящото изследване  е да се проследи
до колко и как държаният зрелостен изпит по БЕЛ
продължава тенденцията за оценка на постиженията на
випуска и в същото време се вписва в критериите на PISA.
Ако се проследят три учебни години – 2012/13; 2013/14,
2015/16 г., ще се установи, че вариантът за зрелостен изпит
по БЕЛ не е променян. Ако се анализират  оценяваните
компетентности така, както изисква Наредбата, то те се
търсят в две посоки :езикови и литературни.  Ключови
думи в оценката са – умее, владее, разбира, познава,
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притежава, интерпретира.  Понятията умее и владее, както
и разбира и познава естествено се свързват  с рецептивното
равнище на речевата компетентност.

Изследването на получените резултати от
зрелостните изпити в Бургаски регион по-скоро
потвърждават изводи, свързани с умения, съпоставими с
първо А равнище на четивна грамотност. На първо А
равнище съответстват задачи, при които учениците трябва
да намерят информация, ясно представена в текст; да
определят основна идея на текст по позната тема, и да
открият връзка между информацията в текст и ежедневен
опит. Те следва да откриват една или повече независими
единици от очевидна информация, да определят темата
на текст по познат проблем и целта на автора, или да правят
прости връзки между информацията в текста и
общоприето познание. Обикновено при задачите от това
равнище информацията е явна и на учениците са дадени
подробни указания по какъв начин да подходят при
решаването на конкретната задача.

Зрелостниците намират ясно посочена информация
в кратък, несложен текст с познат стил и съдържание, като
разказ или кратък списък. Те правят несложни изводи като
определяне на причинна връзка между информация,
представена в две последователни изречения. При така
поставените равнища много бързо се проследява, че на
фона на световните постижения по четивна грамотност,
българските зрелостници видимо изостават с всяко
изминало изследване. Така и резултатите от ДЗИ не само
че не прикриват, а ясно очертават тенденциите в четивната
грамотност на завършващите средно образование.

За последните две години постиженията на региона
са близки до средните за страната и така той се движи от
12–ти през 2014/15 до 15-ти през 2015/16г. от 28 региона,
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съответстващи на броя на областите в България.
Очертаните разсъждения са валидни и за всички
зрелостници. Очакваше се МОН да излезе със задълбочен
анализ на резултатите на випуска, който е първи от
въвеждане на външното оценяване в четвърти, седми и
дванайсти клас чрез тестове. Очакваше се някой да
анализира защо направените промени не само не доведоха
до повишаване на грамотността, а от там и на успеха на
зрелостниците, но това не се случи.

ТРЕТА ГЛАВА:  ДИНАМИКА И ПРАГОВЕ НА
ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В СРЕДНОТО

УЧИЛИЩЕ

1. ДИНАМИКА В РАВНИЩЕТО НА ЧЕТИВНАТА
ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕДИН И СЪЩИ
ВИПУСК В БУРГАСКИ РЕГИОН, СЪОТНЕСЕНА  КЪМ
КРИТЕРИИТЕ НА PISA

В дисертационния труд се проследява четивната
грамотност на учениците от един випуск, който е изпитван
чрез тестове от 2007/2008 година – годината, в която МОН
приема, че националното външно оценяване (НВО) може
да бъде обективно, ако се провежда чрез максимално
обективния метод тестиране, чрез професионално
подготвени тестове и едновременно провеждане в цялата
страна. В този ред на мисли се приема, че тестовете са
надеждно пробирани и оценени като валидност, затова не
се подлага на съмнение тяхната обективност. Предмет на
изследване са постиженията по БЕЛ, защото този учебен
предмет е най-много свързан и насочен към придобиване
на четивна грамотност.

Въпреки наличието на всички белези на четивната
грамотност, заложени в националните учебни програми,
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все още те се нуждаят от прецизиране на стратегиите за
учене и търсене на приложения, а не наизустяване,
неизвестно защо в тестовете за външно оценяване на
учениците от четвърти, седми и дванайсти клас все още
преобладават въпроси, които измерват граматическите
знания на учениците, както възможностите им свързани с
възпроизвеждане на придобити в курса на обучение
езикови и литературни знания.

В периода на педагогическото изследване същите
ученици са преминали през външно оценяване в седми
клас –2010/2011 учебна година, 204 от тях са проверени с
тестовете за четивна грамотност на PISA през 2012/2013г.
През учебната 2015/2016 година същият випуск се яви и
на външно оценяване - държавни зрелостни изпити по БЕЛ
– дванайсти клас, което е естествен завършек на средното
образование  у нас. Продължилите повече от девет години
наблюдения и изследвания на четивната грамотност на
този випуск, дават възможност за проследяване на
динамиката в равнището на четивната им грамотност,
тестирана с държавни тестове и международните тестове
на PISA./ Следи Диаграма № 2/
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Половината от българските ученици са
преустановили да развиват четивната си грамотност в този
период. Те не само са се отчуждили от знанието, но и са
на ръба на своята непригодност да се реализират в
системата на средното образование.

Какво може да се направи? – Най-напред да се
възстанови националното външно оценяване в края на
всеки клас. Така ще се диагностират бързо пропуските в
знанията на учениците и ще могат да се набележат мерки
за преодоляването им.

Може това оценяване да не е по всички изучавани
учебни дисциплини, но по БЕЛ е задължително. Спешно
се налага и синхронизирането на критериите за държавен
образователен минимум с критериите на PISA. Доказано
те могат обективно да измерват равнищата на четивната
грамотност.

Да се осигурят повече часове за развиване на
уменията за работа с текст, което да подготвя учениците
за решаване на по-сложни учебни задачи с по-сложни
научни текстове, защото липсата на достатъчно четивна
грамотност, неминуемо води към по-слаби резултати и по
останалите учебни дисциплини.

      И така – динамиката в равнището на четивната
грамотност на учениците от един и същи випуск в Бургаски
регион, проследена и анализирана в осемгодишен период
ясно показва, че :

    1. Още в началната училищна степен над 12 % от
Учениците в Бургаски регион остават първично
неграмотни, т.е. двата клона на начална грамотност –
четене и писане в синхрон са неусвоени.

     2. В средния етап на основната училищна степен
се къса значително връзката между обучението в начална
грамотност до четвърти клас и запазване на същинското
обучение по български език и литература от пети клас. И
до седми клас голяма част от учениците / за Бургаски
регион 422 ученици/ отпадат от училище. И при тях
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четивната грамотност престава да се развива. Така в края
на седми клас равнището на четивна грамотност се
повишава само за 52,27% от учениците.

   3. С инструментариума на PISA се констатира, че
още ученици не достигат до равнищата на четивна
грамотност. Нещо повече – вторичната грамотност се
реализира и изследването показва, че 40% от учениците в
девети клас, 15-годишни практически са четивно
неграмотни.

   4. Образователното министерство никога не е
представяло детайлен анализ на причините за неуспеха
на българските зрелостници на държавен изпит по
български език и литература. Така отвъд простите сметки
за броя двойки и шестици,  заключенията на
министерството всъщност не показват нищо - нито какво
точно измерват изпитите, нито какво стои зад оценките
на учениците, нито за какво служат данните от резултатите
от зрелостните изпити накрая. Проведеното изследване
не само потвърди констатациите на МОН, че това е
випускът с най-ниски резултати от зрелостен изпит по
български език от провеждането на задължителни матури
от 2009 г. Потвърди и резултатите от изследването на PISA
– над 40% от зрелостниците в Бургаски регион не покриват
критериите на PISA за четивна грамотност. Като се има
предвид, че тя е основна база за трайно придобита
функционална компетентност, то изследването обективно
показа, че от образователната система на Бургаски регион
тази учебна година е излязал випуск с над 40% четивно и
функционално неграмотни млади хора.

   5. Дори и ако се търси съответствие с Държавните
образователни стандарти за притежаваните компетенции,
които се оценяват с държавния зрелостен изпит по
български език и литература, резултатите от направеното
изследване показват, че повече от 40% от зрелостниците в
Бургаски регион не умеят:

     -  да възприемат смисли от текстове с различни
съдържателни, функционални и езикови особености и да
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обработват получената информация в съответствие с
поставената задача;

      -  да изграждат цялостен и завършен текст, който
отговаря на изискванията за нормативна правилност и
комуникативна целесъобразност;

      -  да подбират и да съчетават езикови средства,
като се съобразяват с предмета на общуване и с
конкретната комуникативна задача;

        - да подбират и да съчетават езикови средства
със стилов белег, предпочитани  при общуване в различни
функционални сфери.

     Крайно време е да се помисли дали това външно
оценяване дава реална представа за знанията на
зрелостниците и за равнището на четивната им
грамотност, след като всяка година формулата за
приравняване на получените точки в оценки се оповестява
след  проверката на изпитните работи.

2. ПРАГОВЕ НА ЧЕТИВНАТА ГРАМОТНОСТ В
ИЗСЛЕДВАНИТЕ ЕТАПИ НА СРЕДНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ – ЧЕТВЪРТИ, СЕДМИ И ДВАНАЙСТИ
КЛАС

Позоваването на законовите основание и
проведените изследвания дават възможност да се
предложат прагове на четивната грамотност, изцяло
съобразени с анализа на резултатите на учениците от един
и същи випуск на Бургаски регион, съотнесени и
съизмерени с резултатите на националните външни
оценявания – четвърти, седми и дванайсти клас, както и с
критериите за четивна грамотност на PISA. Приема се, че
използваните при тези оценявания тестове са съобразени
с контекста – употреба на текста: индивидуална,
образователна, професионална и обществена.

Праговете са очертани по въведените от PISA
критерии и показатели, които проследяват компетенции
чрез включени задачи при четене в процеси: 1.Намиране
и извличане на информация; 2. Обобщаване и тълкуване;
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3. Осмисляне и оценяване. Критериите са систематизирани
по равнища, като тези равнища са стандартизирани и могат
да послужат за реално подреждане и аргументиране на
праговете на четивната грамотност. /Следи таблица № 1/

ТАБЛИЦА № 1
Прагове на четивната грамотност за ІV, VІІ и ХІІ клас

по критериите на PISA

І Критерий – намиране и извличане на информация от текст ІV VІІ ХІІ 
Първо Б равнище  
Намира отделни елементи от явно посочена информация в несложен текст, 

като открива буквални или смислови съвпадения. Може да прави прости връзки 
между отделни части от информацията, представени последователно. 

  

Първо А равнище  
Намира един или повече независими елементи от явно представена 

информация в съответствие с един критерий, като открива буквални съвпадения 
или смислови съответствия в текста. Необходимата информация може да не е 
представена на преден план. 

 
  

  

Второ равнище     
Намира един или няколко елементи информация в съответствие с няколко 

критерия. 
     

Трето равнище     
Намира отделни елементи от информация според няколко критерия. 

Обобщава информация, дадена в текст. Борави с конкретна информация, 
представена по различен начин. 

  
 
    

Четвърто равнище     
Намира отделни елементи от неявна информация, всеки от които трябва да 

отговаря на няколко критерия, в текст с непознато съдържание и формат. 
Комбинира информация в прекъснат и непрекъснат текст. 

-     

Пето равнище     
Намира и комбинира елементи от неявна информация, някои от които може 

да са извън основния текст. Информацията е представена преднамерено по начин, 
който трябва да заблуди учениците. 

- 
 
 

o    

Шесто равнище     
Комбинира елементи от информация в непознат контекст, представена в 

различни части на смесен текст. 
- o    
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ІІ Критерий – обобщаване и тълкуване на информация в текст ІV VІІ ХІІ 
Първо Б равнище     
Разпознава идея, която е повторена няколко пъти в текст (или е представена 

условно, или чрез изображение). Тълкува фраза в кратък текст по познат проблем. 
    

Първо А равнище     
Разпознава основната тема и целта на автора в текст по познат проблем, като 

необходимата информация е явно представена. 
    

Второ равнище     
Определя основната идея в текст, разбира връзки, категоризира и обяснява 

смисъла на малка част от текст, в която информацията не е очевидна и е 
необходимо да се направят несложни изводи. 

o     

Трето равнище     
Комбинира отделни части от текст, за да определи основната идея, да 

разбере взаимовръзка или да обясни смисъла на дума или фраза. Сравнява и 
категоризира според няколко критерия. 

o     

Четвърто равнище     
Използва заключения, които произтичат от текста, за да осмисли и приложи 

категории в непознат контекст и да разбере смисъла на част от текст, като има 
предвид текста като цяло. Борави с двусмислени или негативно формулирани 
твърдения.  

-   

Пето равнище     
Показва задълбочено разбиране на текст. Обяснява значението на 

нюансиран език. Прилага дадени критерии към примери в текст, като използва 
изводи, които са направени преди това. Формулира категории, за да опише 
взаимовръзките между части от текст. Борави с идеи, които са противоположни на 
очакванията.  

-    

Шесто равнище     
Прави изчерпателни и точни изводи и сравнения. Показва задълбочено 

разбиране на целия текст или конкретен откъс от него. Използва и комбинира 
информация, представена в няколко източника. Борави с непознати абстрактни 
идеи и формулира пределно общи категории при тълкуване. 

- o  

ІІІ Критерий – осмисляне и оценява не на текст ІV VІІ ХІІ 
Първо Б равнище     
Покрито с началната грамотност    
Първо А равнище     
Прави проста връзка между информация в текст и широко разпространено 

познание от ежедневния си опит. 
   

Второ равнище     
Свързва и сравнява информация в текст с познание от ежедневния си опит и 

обяснява особености на текст от позицията на личен опит и нагласи. 
    

Трето равнище     
Открива връзки, сравнява, обяснява и оценява особености на текст. Показва 

задълбочено разбиране на текст по познат проблем, като използва по-малко 
разпространено познание. 

     

Четвърто равнище     
Използва познание от ежедневния си опит, за да формира хипотеза или 

критично да оцени текст. Разбира точно смисъла на дълъг и сложен текст. 
- o  

Пето равнище     
Формира хипотеза, основаваща се на специализирано познание и на 

задълбочено разбиране на дълъг и сложен текст, който съдържа твърдения, 
противоположни на очакванията. Критично анализира и оценява възможни 
противоречия както в самия текст, така и между твърденията в текста и познание 
извън текста. 

 o  

Шесто равнище     
Формира хипотеза и критично оценява комплексен текст по непознат 

проблем според няколко критерия и от различни перспективи. Използва познание, 
което не се съдържа в текста. Оценява особеностите на текст според неговото 
предназначение.  

 
 

- 
 
o  
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Дефиниция на понятието грамотност или уменията
за четене според изследването PIRLS’2006 се  определят
като „...умения да се разбират и използват писмените
вербални форми, наложени от обществото и/ или
предпочетени от индивида“. В съответствие с
Концептуалната рамка на изследването се проверяват и
оценяват четири групи умения: интерпретация и
обобщение на факти и идеи (тълкуване); анализ и оценка
на съдържанието, езика и структурата на текста (анализ);
правене на преки умозаключения и изводи; търсене и
извличане на конкретна информация (факти).

Така грамотността   се преосмисля във функционален
план, за да се гарантира необратимост на ограмотяването.
Приема се, че за функционална грамотност може да се
говори тогава, когато четенето и писането се владеят като
самостойни практики със съответна мотивация за употреба
на писмото и естествено се интегрират в системата на
социалното поведение на индивида в различни сфери на
дейност.

   И тъй като в Българската образователна система
няма въведени скали за оценка на четивната грамотност
на учениците, а и държавните образователни стандарти
не отделят четивната грамотност като отделна ключова
компетентност, в изследването са очертани прагове. Те ще
бъдат коментирани  в съпоставка с нормативните
документи и ключовите компетенции в българското средно
училище, както и с международните програми за
оценяване на четенето.

       Извод:  Ясно е, че в новите държавни
образователни изисквания няма отделено специално
място на четивната грамотност и нейните прагове.
Отново нейните измерения са разпръснати в речево-
комуникативната насоченост на обучението.

Очертаните прагове на четивна грамотност поставят
пред българския учител международните критерии и
равнища измерването й, дават възможност да се проследи
динамиката в развитието на всеки ученик във всяка степен
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на обучение и ще доведе не само към повишаване на
резултатите от външното оценяване и зрелостните изпити,
но и до повишаване на четивната грамотност на
българските ученици, които да издържат на оценяване по
международни стандарти. (Приложение 1).

В диаграмата са определени праговете на четивната
грамотност, до които следва да достигнат учениците в края
на началния и прогимназиалния етап на основната
училищна степен, както и прагът, който следва да
достигнат зрелостниците в края на средното си
образование, съобразено с подготовката в два етапа –
първи и втори гимназиален.

С непрекъснат стълб са дадени равнищата, които
следва да бъдат достигнати в края на четвърти, седми и
дванайсти клас като средни/ добри/ постижения. В
коментара на всеки от праговете е коментиран и
задължителен / според изследователя/  минимум на
четивна грамотност за преминаване на учениците от етап
в етап и от степен в степен. С пунктир са означени
равнищата, към които са устремени ученици над средното
за випуска равнище – тези, които бележат по-добри
постижения в четивната си грамотност.

От диаграмата е видно и друго – голяма част от
равнищата се повтарят и доразвиват от първи до дванайсти
клас, в съответствие с дидактическите принципи за
надграждане и спираловидност при усвояване на знания
и умения.

Така отработените прагове показват, че при
задълбочена работа върху четивната грамотност в
българското училище не е проблем в края на средното
образование над 80% от учениците да покриват всички
равнища от критериите на PISA. Сериозно се поставя и
проблемът как да учим нашите ученици, за да бъдат
съпоставими знанията им с международните изследвания,
които са с научно установена валидност. Ако се намери
добро съчетание между провежданото външно оценяван
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в страната и критериите, поставени в световен план, може
да се защити тезата, че ще се постигне качествено
оценяване.

Проведеното изследване показа и друго – нужно е
преосмисляне на присъствието на четенето като дейност
в българското училище. Още повече, че съществуват
достатъчно и авторитетни международни и български
научни изследвания, които да направят това възможно.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА: МЕЖДУНАРОДНИ
СТРАТЕГИИ И ТЯХНАТА ВАРИАТИВНОСТ   ЗА

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЧЕТИВНАТА
ГРАМОТНОСТ В БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО

УЧИЛИЩЕ

В света на информационните технологии четенето
намира своята нова трактовка, но и се преоткрива като
начин за развитие на необятните човешки възможности.
Учени от цял свят разработват наука за четенето и го
разгледат от всички посоки на лингвистиката,
психолингвистиката, психологията, педагогиката и пр.

Да се научи човекът да чете – това се оказва основна,
но трудна задача за новото време. И правилно нейното
изпълнение е заложено в образователната система, която
трябва да направи от малкото (неограмотено дете) добър
читател. Читател с функционална грамотност, за да се
реализира в новите икономически реалности.

Ето защо вниманието в това изследване е насочено
към четивната грамотност на учениците в българското
средно училище и търси вариативност в пътищата за
усъвършенстването й.

Изследванията показват, че ангажираността към
четенето допринася за придобиването на умения за четене
и съществуват различни методи, които могат да
стимулират ангажираността на ученика. Съвместното
учене чрез текст, предлагането на разнообразни материали
за четене, позволяване на учениците да четат каквото
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харесват, посещаване на места, където хората ценят
книгите, са някои от по-успешните методи, предложени
от изследователската литература и от европейските учебни
програми. В много държави учебният план съдържа
насоки за съвместно учене, свързано с четенето. Повечето
от тях посочват, че учителите използват разнообразни
материали за четене.

Съгласно проведения експеримент се разкрива, че
оценяването на четивната грамотност е основен елемент
на преподаването, тъй като предоставя на учителите (и
учениците) жизненоважна информация за слабите и
силните им страни, както и за техния напредък към
поставените цели. Само в шест европейски държави  в
ръководните документи са включени скали за
постиженията, които помагат на учителите да оценяват
четивната грамотност на учениците. Скалите за
постиженията се използват с цел отчитане, тъй като те
допринасят резултатите от процеса на преподаване да
станат по-ясни и добре видими. У нас са познати такива
скали, но те не са универсализирани и утвърдени от МОН,
въпреки че  посочват успешни стратегии и практики за
справяне със затрудненията по четен. Този въпрос не се
описва в учебните програми.

Уменията за четивна грамотност, придобити в
училище, полагат основите за ранния и продължаващ
успех на учениците в училище, както и за по-нататъшното
им включване и активно участие в социалния, културния
и професионалния живот. Развитието на добри умения по
четене обикновено води до по-добри успехи в
образованието. И обратното, неуспехът при овладяването
на безпроблемно четене и добро осмисляне, може да
доведе до проблеми и в процеса на учене, и за развитието
на нови умения.

Един от най-острите проблеми при преподаването
на предмета Български език и литература в училище днес
е все по-намаляващата мотивация у учениците за четене.
Практически учениците престават да четат дори
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предвидените в учебната програма литературни
произведения някъде след пети клас.  Пряк резултат от
тази намаляваща мотивация  за четене и появата на
вторичната неграмотност и все по-западащата способност
на учениците да общуват с писмен текст въобще. Защото
умението да се чете е резултат от непрекъснато общуване
с текстове, като в процеса на четене по естествен път се
овладяват необходимите за тази дейност техники.

В резултат от действието на разнородни фактори
спонтанното четене днес все по-рядко се случва в живота
на съвременните български ученици. Единственият начин
да се противодейства на тези неблагоприятни тенденции,
е да се разработи една дълготрайна стратегия за
продължителна и последователна работа по повишаване
на мотивацията за четене и по овладяване на необходимите
читателски техники. Научната общност има за задача да
предложи един богат набор от конкретни, приложими в
непосредствената урочна работа стратегии, насочени към
овладяването на различните аспекти от читателската
дейност. По-конкретно в няколко  основни цели:

- Определянето на четивната грамотност като
ключова компетентност в българското образование;

- Приемане на стратегии за четене и превръщането
им държавна политика;

- Утвърждаване на прагове за четивна грамотност
на учениците, които следва да бъдат достигнати в края на
всеки етап и степен на образование;

- Очертаване основните елементи на читателската
активност, представяйки ги като вътрешно свързани
съставни части на един цялостен процес, реализиращи се
с помощта на специфични читателски техники;

-  Предлагане на  конкретни научни разработки за
усъвършенстване на четивната грамотност на учениците,
които да помогнат на учителите по-успешно да обучават в
необходимите компетентности за общуване с текст;

- Въвеждане на по-качествено оценяване на
четивната грамотност на учениците в държавните
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стандарти и в националните външно оценявания по
български език след четвърти, седми и дванайсти клас.

1. Проведеното изследване още веднъж установи
проблемните точки в обучението по БЕЛ, разкри
типичните грешки и слабости, които все още външното
оценяване не разкрива в значителна степен. Ясно е, че
трябва да се върви към все по-голямо насочване на
външното оценяване към четивната грамотност и нейните
равнища, а не към изкуствено запаметени дефиниции и
правила.

2. Най-висок спад в четивната грамотност показват
учениците от професионални гимназии и СОУ с прием
след VІІІ клас. Този факт показва, че те тръгват неравно
поставено и към ДЗИ (държавните зрелостни изпити). Ето
защо трябва да се работи за установяване на такъв
общообразователен минимум по БЕЛ, който да включва
не само базисни за езиковата и литературна подготовка
знания и умения, но и пречки за преминаване в по-горен
клас на обучение на ученици под критичния праг на
четивна грамотност.

3. Трябва да започне дискусия и да се вземат решения
относно:

- създаване на ДОИ за оценяване по БЕЛ
ориентирани към критериите за четивна грамотност;

- описване на прагове за владеене на българския език
в съответствие с Европейската рамка за изучаване на езици
– базисно равнище и равнище на напреднали. Така могат
да се диференцират по трудност и разграничителна сила
изпитните задачи;

- създаване на стандарти за вътрешно оценяване,
чрез които учителят да получава непрекъсната обратна
информация за достигнатата четивна грамотност и да
използва получената обратна информация не
санкциониращо, а стимулиращо в процеса на обучение по
БЕЛ;

- непрекъснато обновяване и усъвършенстване на
системата на външно оценяване по БЕЛ като се приеме,
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че усвояването на задължителния минимум в ІV клас в
рамките на 75 – 82%, то въз основа на това може да се
твърди, че са овладели базисни за езиковата и литературна
подготовка знания и умения. Тогава къде се къса нишката,
че в VІІ клас постиженията им са около 52 – 57%, а по
критериите на PISA около 40 % от учениците са под
критичното ниво на четивната грамотност. Този процент
се запазва и при зрелостниците, което е трагично за
българското средно образование и ориентираността му в
съвременния свят.

- усъвършенстване културата на учителя за
оценяване знанията на учениците чрез тестове, както и
въвеждане на обективна скара за тяхната оценка, особено
при държавното външно оценяване. Не е тайна, че
държавните зрелостни изпити са официален вход за много
специалности във висшите училища.

ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
Предложеният дисертационен труд изпълни целта

и поставените в концепцията си задачи:
1. Изследвани са на развитието и различните

измерения на    понятието „четивна грамотност“;
2. Установени са съответствията между

дидактическите параметри на четивната грамотност в
българското средно училище и международните системи
на работа за повишаване равнищата на овладяването й;

3. Анализирано е  ретранслирането на тези
постановки в българското средно училище чрез
установяване на равнището на четивна грамотност на
учениците във основа на съвременните измервания и
критериите на авторитетни международни изследвания –
PISA, PIRLS (след четвърти клас) и на базата на
българските Държавни образователни изисквания и
провежданите спрямо тях външни оценявания на
учениците в четвърти, седми клас, девети и дванайсти
клас;
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4. Проследена е динамиката в развитието на
четивната грамотност на обучаваните ученици от випуск
2004 – 2016 г. и са изведени изисквания за съответствие
между Държавните образователни изисквания (ДОИ),
външното оценяване, провеждано от МОН след четвърти,
седми и дванайсти клас (държавни зрелостни изпити по
български език и литература) и международните стандарти
за четивна грамотност на PISA;

5. Изведени са основни постановки за определяне
прагове на равнището на четивна грамотност, които
учениците трябва да достигнат след началния и
прогимназиален етап на основното образование – 4. и 7.
клас и за завършване на средно образование – 12. клас, в
съответствие с изискванията на Европейската езикова
рамка и изискванията за владеене на български език на
новия Закон за училищното и предучилищно образование;

6. Посочена е вариативност на възможностите за
усъвършенстване на четивната грамотност на учениците
чрез  обучението по български език и литература, на базата
на определените прагове за четивна грамотност.

Дисертационния труд обхваща съответствието
между международните критерии за установяване на
четивната грамотност на учениците и влиянието им при
изготвянето на инструментариума за държавно външно
оценяване на учениците въз основа на което се установява
динамиката на четивната грамотност, нейните прагове и
вариативност при усъвършенстването й; законо-
мерностите, които съществуват между резултатите от НВО
на учениците по български език и литература – четвърти,
седми и дванайсти клас и критериите за четивна
грамотност на PISA; влиянието на динамиката на
четивната грамотност на учениците и обособяване на
праговете й; декомпозиране на критериите на PISA в
нормативните актове за изучаване на български език в
българското средно училище според изведените прагове
на четивна грамотност.
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Лонгитюдиналният метод  беше използван за
установяване равнищата на  четивната грамотност на
учениците от 4., 7., 9. и 12. клас, на един и същи випуск /
постъпили в първи клас през 2004 г./ в Бургаска област.

Доказа се и хипотезата на изследването:
Анализирането на четивната грамотност на един и

същи випуск в от 4., 7., 9. и 12. клас с национален и
международен инструментариум даде възможност да се:

- проследи динамиката на четивната грамотност на
учениците във всички етапи и степени на средното
училище;

- направи съпоставителен анализ на резултатите,
получени чрез български и международни методика за
изследване на четивната грамотност;

- изведат прагове на четивната грамотност като
обобщени постановки между изискванията на новите
български нормативни документи за изучаване на
български език и международните стандарти за четивна
грамотност;

- предложи вариативност за усъвършенстване на
четивната грамотност в средното училище в контекста на
международните изисквания за четене.

Проследени са всички вариации и етапи в осмисляне
на понятието четивна грамотност. То е анализирано
последователно и с авторска убеденост, че за да е грамотен
човек според изискванията на ЮНЕСКО той трябва да
премине последователно етапите на начално ограмотяване,
четене, четене с разбиране, намиране и извличане на
информация от текст, обобщаване, тълкуване, осмисляне
и оценяване. Тези процеси са обяснени, преосмислени и
интерпретирани методически.

Направеният подробен анализ на огромен масив от
данни, получени от външното оценяване на един и същи
випуск в ІV, VІІ и ХII клас в Бургаски регион, както и на
представителна извадка от същия ІХ клас по критериите
на PISA, който  е практически нов и нереализиран досега
в България.
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Подложени са на анализ всички въпроси от тестовете
за външно оценяване в ІV, VІІ и ХII клас и са ориентирани
към критериите на PISA за четивна грамотност. Сравнени
са резултатите на випуска с предходни и следващи такива.
Направен е цялостен разрез на присъствието на задачи,
измерващи четивна грамотност, представени за решаване
от учениците със структуриран или свободен отговор.

Търсена е съпоставка и с вече проведени изследвания
на четивната грамотност на българските изследвания на
четивната грамотност на българските ученици от PISA –
2000, 2006, 2007 год., и с PIRLS, изследвал четивната
техника на четвъртокласниците през 2006 г.

Надеждно и валидно е констатиран спад в
динамиката на четивната грамотност на изследваните
учениците. Тази тенденция отново се доказва и се
потвърждава от последното проучване с тестовете на PISA
– 2013 г. от фондация „Заедно в час”.

Сред ключовите въпроси, които очакват своето
решение, дисертационният труд извежда следните по-
важни:

1. Установяване на връзка между резултатите от
международни изследвания с цел усъвършенстване на
обучението по БЕЛ и цялата културно-образователна
област, в посока изграждане четивна грамотност у
учениците.

2. Отново се изправя на преден план проблемът какво
да оценява външният поглед върху системата –
образователния минимум или постиженията и слабостите
на учениците в четивната им грамотност.

3. Накъде ще върви системата на оценяване
постиженията на учениците по БЕЛ – към някаква наша
българска идея или към световната система, измерваща
съвкупност от умения, включващи четене и писане,
възприемане в техния социален контекст.

4. Изведени са прагове на четивната грамотност по
критериите на PISA, съобразени, съпоставени и
реализирани чрез нормативните документи за изучаване
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на български език и литература според новия Закон за
училищно и предучилищно образование.

5. Изследването на „четивната грамотност” поставя
и въпроса как учениците да бъдат обучавани в нея, за да
бъдат валидно оценени и подготвени за социална
реализация. Качественото оценяване разбирано като
структуриране на стандарти за оценяване, избор на
образователна философия на оценяване, както и
идентифициране на ключови цели, води в посока към
осмисляне на учебните програми по БЕЛ и насочването
им към развиване четивната грамотност на учениците.

Една от основните тревоги са резултатите от
изследванията на PISA, определящи равнищата на
функционална грамотност, като в две от трите
познавателни области /четене и математика/ България е с
най-лошо представяне – на последно място в ЕС. 15-
годишните ученици, достигнали до най-ниските равнища
на четенето – 1 А е 1Б са 41.6%, което е най-слабото
постижение в ЕС.

Най-после Министерският съвет си даде сметка, че
причината за тези резултати се крие в „неспособността
на училищната система да осигури достъп до качествено
образование на всички ученици.“ Обръща се и внимание
на по-добрите резултати на момичетата, сравнени с тези
на момчетата. Констатира се дялът на учениците под
критичното ниво на грамотност, който  е приблизително
24 процентни пункта под средния за Европа – очертава се
тревожна картина за качеството на образованието в
България.

Оказва се, че след толкова много „демократични
промени“ българската образователна система отново е  в
догонващо средно европейските постижения положение.
Отново се говори за „полагане на трайни усилия за
цялостно подобряване на качеството и ефективността на
националната система за образование и обучение“.

При стратегическите цели и показатели за напредък
се поставя амбициозната задача за намаляване на дела на
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15-годишните със слаби постижения по четене от 41% на
30% през 2020 г. Оптимистична цел, но дисертационното
изследване показва, че в един и същи випуск тенденциите
не са към покачване, а към намаляване на равнището на
грамотност. Само за един випуск / от първи до дванайсти
клас/ тя намалява прогресивно и анализът на новите
нормативни документи показва, че едва ли след приетите
промени  чувствително ще се покачи…

Поставя се и въпросът и за повишаване качеството
на образованието и обучението. Като главно
предизвикателство се извеждат ключовите компетенции
и приобщаването на всички учещи към тях. В областта на
родния език се говори за „усвояване на основни умения,
които да еволюират в трайно придобити компетенции …с
цел постигане на функционална грамотност“. Прибавя се
и дефиниция на грамотността в съответствие с
Препоръките на ООН – „Грамотност е умение да се чете и
пише. За грамотно се счита лице, което може да чете,
разбирайки смисъла на написаното, както и да напише
кратко изложение за ежедневните си дейности. За
неграмотно лице, което не може да чете и да разбира
смисъла на написаното и не може да напише кратко
изложение за ежедневните си дейности. Лице, което умее
да чете и пише само цифри и собственото си име се счита
за неграмотно. Също така за неграмотно се счита лице,
което умее да чете, но не може да пише и лице, което умее
да прочете и да напише няколко заучени ритуални фрази.“

Тази дефиниция трябваше да стане начало, което да
промени логиката на съставяне на учебната документация,
да поиска нови учебници, нова философия на външното
оценяване,  и да бъде ориентир за качествени промени в
обучението и ученето през целия  живот. Към момента
такива тенденции не се очертават.

Дисертационният труд безспорно доказва, че
повишаване на равнището на четивната грамотност на
учениците в средното училище е възможна само ако на
четенето се погледне като наука и се синхронизират
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българските стандарти за проверка и оценка на четивната
грамотност със стандартите на Европейската езикова
рамка и международните критерии за равнищата на
четивна грамотност.

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В дисертационния труд се съдържа обобщение на

цялостната ми дейност в системата на образованието – от
редови учител, през експерт по български език и
литература, началник на Регионални инспекторати по
образованието – Ст. Загора и Бургас до университетски
преподавател. През всичките години - преди и след
хабилитацията ми през февруари 1998 г., работя върху
проблеми, свързани с обучението по български език и
литература в средното образоване. Пред мен и със
собственото ми участие системата на обучението по БЕЛ
е многократно променяна, преобразувана, прекроявана и
пр. За съжаление промените не винаги водят до
положителна динамика в овладяването на езика като
основно средство за комуникация, както и в усилията да
се превърне ученикът в читател и да се подготви чрез
четивната си грамотност да решава социални задачи.

В дисертационния труд  очертавам
изследователските си идеи и виждания, част от които могат
да бъдат считани за приноси в няколко посоки:

 Приноси с научно - теоретичен характер:
1. Изследвани са на развитието и различните

измерения на    понятието „четивна грамотност“;
Разглеждането на възприемането на текста чрез четене и
възможностите за развитие на речта чрез четене са
представени като естествен процес, който води до
изграждане на четивна грамотност в последователност:
начална грамотност – четене с разбиране – възприемане и
осмисляне на текст – съпреживяване и оценяване та текста
– творческа интерпретация на текста. Само при тази
насоченост на обучението по български език и литература
в средното ще се насочи към превръщането на езиковата
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и литературна комуникация в основна стъпка към
изграждане на четивна грамотност от най-ранна възраст.

2. Установени са съответствията между
дидактическите параметри на четивната грамотност в
българското средно училище и международните системи
на работа за повишаване равнищата на овладяването й;  В
теоретичен план са разгърнати и идеи за проверка и оценка
на читателското възприемане, възможностите на теста и
ориентирането му към надеждна, обективна и
безпристрастна оценка, съизмерима не само с Държавните
образователни изисквания, но и с критериите за
грамотност, поставени от Съвета на Европа и със
световните системи за измерване и оценка на четивната
грамотност.

3. Анализът на ретранслирането на тези постановки
в българското средно училище е обоснован чрез
установяване на равнището на четивна грамотност на
учениците във основа на съвременните измервания и
критериите на авторитетни международни изследвания –
PISA, PIRLS (след четвърти клас) и на базата на
българските Държавни образователни изисквания и
провежданите спрямо тях външни оценявания на
учениците в четвърти, седми клас, девети и дванайсти
клас; Установената динамиката в развитието на четивната
грамотност на обучаваните ученици от випуск 2004 – 2016
г. е основание за извеждане на изисквания за съответствие
между Държавните образователни изисквания (ДОИ),
външното оценяване, провеждано от МОН след четвърти,
седми и дванайсти клас (държавни зрелостни изпити по
български език и литература) и международните стандарти
за четивна грамотност на PISA; Това е първото по  рода си
лонгитюдинално изследване на динамиката в четивната
грамотност на ученици от един и същи випуск в четвърти,
седми, девети и дванайсти клас в Бургаски регион.
Направеният подробен анализ на огромен масив от данни,
получени от външното оценяване на един и същи випуск
в ІV, VІІ и ХII клас в Бургаски регион, както и на



58

представителна извадка от същия ІХ клас по критериите
на PISA е практически нов и нереализиран досега в
България. Подложени са на анализ всички въпроси от
тестовете за външно оценяване в ІV , VІІ  и ХII клас, като
са ориентирани към критериите на PISA за четивна
грамотност. Сравнени са резултатите на випуска с
предходни и следващи такива. Направен е цялостен разрез
на присъствието на задачи, мерещи четивна грамотност,
представени за решаване от учениците със структуриран
или свободен отговор. Надеждно и валидно е констатиран
спад в динамиката на четивната грамотност на
изследваните учениците;

4. Теоретично са определени прагове на равнището
на четивна грамотност, които учениците трябва да
достигнат след началния и прогимназиален етап на
основното образование – 4. и 7. клас и за завършване на
средно образование – 12. клас, в съответствие с
изискванията на Европейската езикова рамка и
изискванията за владеене на български език на новия Закон
за училищното и предучилищно образование; Начертани
са пътища за промяна в образователната политика на МОН
към нова парадигма на обучението по български език и
литература, съизмеримо с националната идентичност и
европейските призиви за изграждане на личности с висока
равнище на четивна грамотност.

5. На базата на определените прагове за четивна
грамотност е  посочена е вариативност на възможностите
за усъвършенстване на четивната грамотност на учениците
чрез  обучението по български език и литература.
Вариативността за усъвършенстване на четивната
грамотност е съвременно обоснована и ориентира
учителите към измерване компетенциите на учениците
чрез критериите за четивна грамотност, дефинирани от
ЮНЕСКО и проверявани от PIRLS и  PISA.
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Приноси с научно – образователен характер:
1. Разглеждането на четивната грамотност в средното

училище в дидактическите й измерения  може да бъде
основа на преподаването по български език и литература
и да служи като отправна точка в нормативната уредба, в
учебниците и дидактическите указания, предназначени за
студенти и начални учители, както и за учители по
български език и литература в средното училище. В тях
са показани и обосновани различни методически похвати
за работа с текста, за да се изгражда четивната грамотност
на ученика. Непрекъснатата динамика от промени в
държавната учебна  документация прави нужно да се
търсят пътища за квалификацията на учителя, съизмерима
с новата образователна парадигма. Етиката на социалната
реформа се съчетава с признаване на четенето и превръща
самото четене в ценност, само ако се прилагат  адекватни
образователни практики. Специално внимание се отделя
на активното четене с разбиране и на развитието на речта;

2. Обективната съпоставка на държавното външно
оценяване като  проверка и крайна оценката на знанията
по български език и литература от първи до дванайсти
клас по етапите и степените на средното образование дава
възможност за постепенна промяна в концепцията за
оценяването по български език и литература  в национални
и международни проверки, както и във всекидневната
дейност на учителя филолог.  Проведеното логнитюдиално
изследване смятам за стъпка в правилна посока и
възможност за нови компетенции при усъвършенстване
четивната грамотност на учениците.

3. Научно – образователен е и споделеният ми  опит
на филолог и управленец относно най-важните промени,
извършващи се в българското образование – въвеждане
на Държавните зрелостни изпити, оценка на качеството
на средното образование, възможности за преодоляване
на слабата връзка между четивната грамотност и учебно-
образователния процес по български език и литература за
изграждане на ключови компетенции в средното училище.
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    Приноси с практико-приложен характер:
1. Като значими за теорията и практиката по

преподаване на български език и литература в средното
училище ще отбележа изведените и обосновани прагове
на четивна грамотност, които са нови за дидактическите
измерения на четивната грамотност в средното училище,
но дават един различен поглед към същността  на урока
по български език и литература, като  осигуряват
възможности за рационално включване на учениците в
процеса на изграждане на четивна грамотност, езикова и
литературна комуникация.  В ръцете на преподавателя са
поставени текстови, информативни, конструктивни и
организаторски функции, които го водят към осмисляне
на дейностите, изграждащи четивна грамотност на
учениците в посока: езикова и лингвистична
компетентност – функционално-прагматична компетент-
ност – социално – интегративна компетентност.  В
предложените  нови тълкувания на праговете на четивна
грамотност, както на пътищата за изграждането им през
цялото обучение в средното училище се като единство
между минало и съвременност в методиката на обучението
по български език и литература;

2. Ефективността на процеса по обогатяване на
езиковия, комуникативния и общокултурен опит на
учителя безспорно е част от неговата квалификация за
решаване на основната задача на обучението по български
език и литература – развитие на четивната грамотност на
учениците. Предложената вариативност осигурява висока
резултатност при работа за постигане на целта.
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ABSTRACT
Reading literacy during the learning in secondary school

- didactic dimensions

Summary
Introduction: The desrtation examines dynamics in

development of reading literacy of students in Bulgarian
secondary school / class of 2004 - 2016 y /. On this basis are
compared the correlations between requirements of state
education institutions / SER / and external tests made  by the
Ministry after the fourth, seventh and twelfth grade /
matriculation exams in Bulgarian language and literature /
international standards for reading literacy by PISA

   Subject: The correlation between international criteria
to establish the reading literacy of students. The influence in
the preparation of instruments for state external assessment of
students on the basis of establishing the dynamics of reading
literacy and its thresholds. The regularities  between the results
of HBO students in Bulgarian language and literature - fourth,
seventh and twelfth grade and the criteria for reading literacy
by PISA.

Methods of study: Pedagogical experiments and
comparing, which coincided with the national external
assessment in the fourth, seventh grade and state matriculation
exams in Bulgarian language and literature after twelfth grade.
The research of  criteria by PISA is conducted individually
with some of the same students - ninth grade. Tests are used.
In the this article all tests are reliable, valid and probed in terms
of levels of knowledge,  consistent with state educational
requirements. All tests are held on the same day at the same
hour in Bulgaria

Results: The realized researches of reading literacy of
classes 4, 7, 9 and 12 by national and international tools enabled
to:

- tracing the dynamics of reading literacy of students in
all stages and levels of secondary school; to make a
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comparative analysis of the results obtained by Bulgarian and
international methodology for the study of reading literacy.

- Establishment of thresholds in reading literacy as
summarized productions between the requirements of the new
Bulgarian legislation for learning of Bulgarian language and
international standards for reading literacy.

Conclusions:
1. During the middle level of basic school the correlation

between early literacy of reading is almost stopped.  Till seventh
grade majority of students drop out of school. So at the end of
seventh grade the reading literacy is better only for 52.27% of
the students.

   2. The tools of PISA finds that more students do not
reach the levels of reading literacy. Moreover - secondary
literacy is realized. 40% of students - ninth grade, 15 years old
are illiterate in reading. According with the base for permanent
acquired functional competence, the research objectively
showed that the educational system of the Burgas region this
year  is  over 40% readable and functionally illiterate young
people.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1


