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ИМА ЛИ ТАКАВА ОЦЕНКА? 

Става дума за оценката „единица“ в българското училище, а поводът е предаването 
„Хоризонт до обед“ на 23 ноември т.г. с водеща Ирина Недева. В него участваха и д-р 
Светла Петрова, обявена като началник отдел в Центъра за оценка на компетенциите в 
образованието (вероятно Отдел "Международни изследвания в образованието и анализи" 
към МОН, където отговаря за PISA) и Емил Джасим, представен като образователен 
експерт и учител. Предаването беше посветено на поредното изследване PISA, показало за 
сетен път ниското качество на българското образование. Този път - по отношение на 
социалните умения на учениците и в частност уменията им да работят в екип. Българските 
ученици заемат 12-то място отдолу нагоре сред европейските страни. Пред нас са 40 
страни. След нас няма нито една европейска страна. Причината за слабия резултат била в 
това, че децата не били обучавани да работят в колектив. Аз пък мисля, че е в 
некачественото образование на всички нива, включително на учителския състав. Смятам 
също, че на тестовете PISA трябва да се подлагат и експерти в образованието, и водещи на 
предавания. Може по отделно, може и в колектив. 

 Като пример за неправилно обучение и оценяване И.Недева обяви писането на 
оценка единица при подсказване. Според нея 

„Българският образователен модел ни удря през пръстите, ако подсказваме. Ученикът е 
конкурент в надпреварата по зазубряне на факти, а не е партньор в решаване на сложна 
задача. Може ли да искаме социални умения и за работа в екип при това положение. При 
положение, че най-ниската оценка в българската система за оценяване е единицата за 
подсказване.“  

 Недоволна от недостатъчния ентусиазъм на събеседниците си, тя не се отказва от 
откритието си: 

„Аз продължавам с моето абсурдно питане. При подсказване на практика се споделя 
знание“, заявява тя и получава „точно така!“ от събеседничката си. След това продължава: 
„Има ли начин поне да се промени нищожността на тази най-ниска оценка? Нека да не е 
единица, да е нула. т.е да не води до това ученикът да получи най-ниската оценка. Не е ли 
време да преосмислим тази единица за подсказване, когато това е очевидно опит да се 
споделя знание?“ 

Преди да се сподели, знанието трябва да се овладее. Иначе няма какво да се 
споделя. Но аз се учудвам как може да се очаква отговор на „абсурдно питане“? Абсурден 
означава безсмислен, несъстоятелеен, логически невъзможен. Какво означава да се 
промени нищожността на тази най-ниска оценка? Ако оценката е нищожна, тя се 
пренебрегва. Неразбираемо е и защо оценката единица да е по-ниска от оценка нула. С 
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какво нулата е по-добра? Непонятно е как могат да се зазубрят всички задачи по 
математика. 

За какво в същност пледира И.Недева от микрофона на националното радио? Ако 
тя или някой от събеседниците й беше погледнал Закона за предучилищното и 
училищното образование, щеше да види, че оценка единица изобщо не съществува. В 
Чл.120 ясно е записано, че „Оценките, които може да се поставят, са отличен (6), много 
добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2)“. И толкова! Четат ли образователните експерти 
и отговорни служители в МОН закона? Каква оценка по PISA им се полага за работата в 
екип по време на предаването?  

С това проблемите не свършват. От предаването личи неразбиране на разликата 
между оценяването в различните ситуации и на различни етапи. Изпитването на ученика в 
час или на матура има за задача да оцени творческото овладяване на определени знания. 
Тези знания са важни и за работа в екип, и в други социални прояви. Обучението е и 
възпитание. Обучението може да се извършва индивидуално или в екип, но проверката на 
знанията е индивидуална! Дипломата не се издава на екип, а на определено лице. В 
противен случай ще се върнем към рабфаковете, при които изпитваха един (най-добрия) 
ученик, а пишеха оценката на всички от класа. Ученическите отбори на олимпиади се 
подготвят колективно, но медалите се връчват на отделните участници. Ученикът не е 
„конкурент в надпреварата по зазубряне на факти“. Ако беше така, нямаше да има 
подсказване. Такъв го правят тези, които са станали учители чрез зубрене и сами зазубрят 
уроците, които преподават. А след това се нуждаят от наставници. Защо са нужни 
наставници при наличието на голям колектив от учители?  

Съвсем друг е случаят с конкурсните изпити. Там състезателният елемент е от 
първостепенно значение, но и изпитът не е просто проверка на натрупани знания, а и на 
тяхното приложение.  

Подсказването и преписването не е споделяне на информация. То е измама и 
трябва да се преследва. Ако ставаше дума за подобно участие в екип, отличници щяха да 
бъдат тези, които „споделят информация“ като получават по време на изпит по 
смартфоните си готовите решения на задачите. Ректорът пък на някой университет може 
да стане професор, „споделяйки информация“ при плагиатство.  

Наистина, колко са полезни криво разбраните социални умения! И какви адвокати 
са си намерили подсказвачите! 

 

 

 


