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I. Постановка на проблема 
 

През последните години образованието се утвърждава 
като една от сферите с най-голямо обществено значение. 
За по-голямата част от обществото то се оформя като нов 
национален приоритет. В публичното пространство все 
повече преобладава мнението за необходимостта от 
предефиниране на целите на българското образование, с 
оглед новите изисквания на динамичната глобална 
икономика и предизвикателствата на висококонкурентния 
пазар на труда.  

Настоящият дисертационен труд е фокусиран върху 
развитието на детето в начален етап от основното 
образование, тъй като този период е фундаментален за 
изграждането на базови умения. Същевременно подробно 
се разглежда системата за оценяване и в частност процесът 
на формиране и развитие на оценъчните умения у ученици 
от начална училищна възраст. Тъй като още от първия клас 
на начален етап учениците са изправени пред 
необходимостта да извършват оценъчна или самооценъчна 
дейност, формирането на уменията за оценка и самооценка 
е заложено като цел във всяка от учебните програми. 
Реализирането на тези цели изисква последователност и 
системност и в тази връзка е необходимо да се установи 
както нивото на формираност на тези умения у учениците, 
така и пропуските в тази насока. Важно е да се изведат и 
най-важните фактори, оказващи влияние в този процес. 

Тук е мястото да се отбележи, че получаването на една 
или друга, добра или лоша оценка е свързано с 
покриването на конкретни изисквания (критерии). Тези 
критерии следва да бъдат представени на учениците на 
достъпен и разбираем език и да съответстват на 
изискванията, заложени в учебните програми и ДОИ. Този 
етап е ключов и следва да е неизменна част от процеса на 
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обучение, тъй като в голяма степен спомага за изграждане 
и на умения за обективност и критичност, които са базови 
за оценяването. Оценъчните умения от своя страна не биха 
могли да бъдат формирани и развити ако учениците не се 
съобразят с критерии и не се приучат сами да изработват 
такива. Включването на критериите като задължителен 
компонент още от началните класове би довело до 
придобиване на умения за последователност, безпри-
страстност, критичност и обективност, които се развиват и 
надграждат в следващите етапи на образователната степен.  

В настоящия дисертационен труд като целева група е 
избран четвърти клас на начален етап. Изборът не е 
случаен, тъй като началните класове са основата, от която 
започва усвояването на знания, умения и компетентности. 
Поради тази причина е важно да се проследи как 
оценъчните умения започват да се изграждат и развиват 
още в тази степен. В тази връзка уменията на четвърто-
класниците са разгледани и анализирани, както от гледна 
точка на теорията и опита, натрупан в резултат на 
множество изследвания, проведени в национален и свето-
вен мащаб, така и с помощта на специално подготвено и 
реализирано за целите на дисертацията емпирично 
изследване. В проучването и изложението се изхожда от 
факта, че след като формирането и развитието на умения за 
оценка и самооценка е заложено нормативно, следва да се 
провери как този процес протича на практика. Именно 
наличието на приемственост между теория и практика, в 
случая между нормативни документи и процес на 
обучение, е в основата на реализиране целите на образо-
вателния и възпитателен процес. От друга страна липсата 
на такава води до появата на проблеми, чието иденти-
фициране и преодоляване изисква допълнително време и 
ресурси. Поради тази причина е изведена значимостта на 
приемствеността във всеки един етап (от Закон, Наредба, 



5 

ДОИ, програма, учебник, до тематично разпределение, 
учебен процес), което води до реализирането на целите на 
обучение. 

Другият проблем, на който се акцентира, е важността 
на ранната диагностика на съществуващи липси и 
неясноти, която пък е предиктор за навременна и 
адекватна намеса, водеща до успешно преодоляване и 
разрешаване на образователните проблеми и реализиране 
целите на обучение и възпитание.  

Четвърти клас (последният от начален етап) дава 
информация за степента на изграждане и развитие на 
уменията в края на първия задължителен етап от 
основното образование и за нивото, с което учащите се 
продължават в прогимназиална степен. В тази връзка е 
направен подробен теоретичен и емпиричен анализ, с 
който се дава по-пълна представа за равнището на 
формираност на оценъчните умения на учениците в края 
начален курс. Направеният теоретичен обзор служи като 
основа за провеждането на емпирично изследване, като 
поставя проблемите, които трябва да се изследват, а 
именно: формират ли се оценъчни умения в начален етап, 
до каква степен се развиват и кои са ключовите стъпки в 
този процес. За реализиране на поставените цели е 
проведено изследване с четвъртокласници, защото диагно-
стицираните умения могат да дадат ясен поглед върху 
постигнатото през първите четири години в училище и 
ориентир за бъдещия потенциал и заложби на ученика.  

Тук е мястото да се уточни, че по своята същност и 
според приетата от В. Краевски, Г. Бижков и В. Полонски 
класификация, настоящото изследване по вид е приложно, 
тъй като „преследва” реализирането на определена 
практическа цел и се явява мост между научното откритие 
и неговото използване в практиката. Съотнасянето му към 
по-детайлна класификация показва, че то по своя характер 
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е оценъчно-диагностично. Използвани са методите на 
изследователския подход, а именно: дидактически 
експеримент, еднократно и експериментално панелно 
изследване.  

Всеки от етапите на емпиричното изследване е 
проведен при естествени условия, което означава, че ходът 
на нормалния учебно-възпитателен процес не е нарушен.  

При провеждане на изследването е следван предва-
рително установен план за действие. В процеса на 
изпълнение отклонения и коренни промени в плана не се 
извършвани.   

 
 

II. Цели и задачи на изследването 
 

Обект на изследването са уменията за оценка и 
самооценка на ученици – четвъртокласници, а предмет на 
изследването е степента на формираност и развитие на 
оценъчни и самооценъчни умения в процеса на училищно 
обучение.  

Основната цел на дисертационното изследване е 
свързана с дидактическото формиране и развитие на 
уменията за оценка и самооценка на учениците и тяхното 
диагностициране в края на началния етап на основното 
образование. 

В съответствие с поставената цел основните задачи на 
дисертационното изследване са следните: 

1. Теоретичен анализ и синтез на литературни 
източници, определящи същността на оценката и 
самооценката. Контент-анализ на документи, регла-
ментиращи етапите и критериите за формирането и 
развитието на оценъчни и самооценъчни умения у 
учениците в начален етап на основното образование; 
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2. Да се проучи националният и международен опит и 
и да се представят примери за добри практики; 

3. Да се наблюдават уроци по различни учебни 
дисциплини и да се анализират използваните дидак-
тически похвати и техники. В тази връзка да се 
създадат протоколи, които да отчитат честотата и 
продължителността на изследваните променливи;  

4. Да се разработи и апробира диагностичен 
инструментариум, с помощта на който да се 
установи нивото на уменията за оценка и 
самооценка на учениците от четвърти клас, и да се 
анализират качествата на използваната методика; 

5. Да се конструира, апробира и анализира авторски 
обучителен модел на програма, подпомагащ 
формирането и развитието на оценъчни и 
самооценъчни умения; 

Предвид основните нормативните документи (наредби, 
ДОИ, учебни планове и програми) и възрастовите особе-
ности на учениците, са формулирани следните хипотези:  

 В края на начален етап от основното образование 
учениците имат формирани и развити умения за 
оценка и самооценка;  

 Конструираните диагностични инструменти ще 
бъдат с достатъчно висока надеждност, за да могат 
успешно да се прилагат при измерване на оценъчни 
и самооценъчни умения на четвъртокласниците;  

 Предложеният модел на обучителна програма ще е 
от помощ на преподавателите при реализиране 
целите на учебното съдържание, тъй като ще 
допринесе за повишаване степента на формиране и 
развитие на уменията за оценка и самооценка у 
подрастващите. 
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Тъй като оценъчните умения са висша когнитивна 
категория, разработените методики целят да: 

 Установят до каква степен в процеса на обучение се 
използват интерактивни методи и се поставят 
задачи, подпомагащи изграждането и развитието на 
оценъчни и самооценъчни умения;  

 Диагностицират способността на учениците да 
оценяват по предварително зададени критерии и 
сами да формулират такива; 

 Измерят нивото на развитие на уменията за взимане 
на решения;  

 Отразят дали при изпълнението на задача 
четвъртокласниците се съобразяват с установени 
стандарти;  

 Проверят в края на начален етап от основното 
образование до колко адекватно учениците могат да 
се самооценяват; 

 Покажат до колко целенасоченото обучение 
повлиява равнището на развитие на оценъчните и 
самооценъчни умения. 

Използвани са следните методи на изследване: 
теоретичен анализ и синтез; контент-анализ на 
нормативни документи; наблюдение; беседа; дидакти-
чески експеримент;дидактически тестове; оценъчни 
скали; експертна оценка; математико-стистистически 
методи. 



9 

III. Съдържание на дисертационния труд 
 

Дисертационния труд съдържа три глави, разпределени 
в теоретична част, методология на изследването и анализ 
на инструментариума.  

Първа глава „Теоретична постановка на изследвания 
проблем” съдържа теоретичен преглед. Разгледана е 
същността на процеса оценяване, взаимовръзката между 
оценяване и самооценяване, оценяване и измерване. В тази 
част са описани подходите за оценяване, видовете оценки, 
направен е контент-анализ на нормативната уредба, изве-
дени са актуалните проблеми на системата за оценяване и 
са посочени въведените реформи. Направена е кратка 
ретроспекция на оценяването в България, в която е 
представена системата за оценяване от миналото до днес, 
цитирани са научните изследвания на някои автори, 
работещи в тази насока. В теоретичния обзор са поместени 
методите за диагностика на учебните постижения, 
представена е проверката и оценката в съвременния процес 
на обучение. Оценяването е разгледано, както в национа-
лен, така и в международен план. Самооценяването е 
представено самостоятелно с оглед по-добро дефиниране 
на неговата широта и многоаспектност. В първа глава е 
изложена и връзката на оценъчните умения с други 
когнитивни категории, като отделно са посочени и 
примери за добри практики, които служат за основа при 
разработката на обучителния модел. 

В теоретичната част на труда се акцентира на 
важността от познаването и използването на добрия 
педагогически опит, който следва да се адаптира и 
стандартизира с цел масово приложение в учебния процес. 
В тази връзка е посочено, че поместените примери на 
добри практики служат като основа при разработване на 
обучителен инструментариум. 
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Втората глава на дисертацията е „Методология на 
изследването”. В съдържанието и са включени: постанов-
ката на проблема, методологията на изследването, описа-
нието на извадката и инструментариума.  

 
Третата глава е „Анализ на резултатите от изслед-

ването”. В нея са представени резултатите от основното и 
контролно изследване, както и анализът на качествата на 
използвания проучващ, диагностичен и обучителен 
инструментариум. В тази глава е разгледана корелацията 
между характеристките на конструирания инструмента-
риум и постигнатите резултати. На база на този анализ са 
изведени и основните изводи и препоръки. 

 
 

IV. Изследване 
 

За реализиране целта и задачите на дисертацията 
емпиричното изследване е проведено на три етапа: 

 Проучващо – проведено през учебната 2005/2006 
година. Този подготвителен етап от изследването 
протече под формата на наблюдение на уроци. В 
рамките на цитираната учебна година са наблю-
давани общо 100 урока, всеки от които е протоко-
лиран; 

 Основно – осъществено през 2007/2008 учебна 
година. На този етап е проведено измерване на 
оценъчните и самооценъчни умения на учениците. 
През същата учебна година е реализирано обучение 
с експериментална група ученици; 

 Контролно – проведено в рамките на учебната 
2012/2013 година. Извършено е диагностициране на 
оценъчните и самооценъчни умения. 
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В основното и контролно изследване участие взеха 
общо 509 четвъртокласници. Участвалите в основното 
изследване лица са общо 393 (в обема на извадката е 
включена и експериментална група, с която е апробиран 
обучителния модел). Контролното изследване е 
осъществено със 116 ученици от четвърти клас.  

Съставът на извадката е хетерогенен, което дава 
възможност анализът на данните да бъде направен от 
гледна точка на повече фактори. Тестираните са от 
различен тип селища (голям гряд, малък град и село), с 
различен етнически състав и с различна грамотност.  

Тестирани са общо 28 паралелки от 10 училища, които 
са разположени в 8 различни селища. Важно е да се 
уточни, че контролното изследване е проведено в селища и 
училища, участвали и в основното изследване. Поради тази 
причина броят им остава непроменен (нараства 
числеността само на паралелките и учениците). 

Изследваните ученици от градовете общо и за двата 
етапа на изследване са 446, а от селата само 63. 
Неголемият брой на извадката от селата се дължи на факта, 
че включените в изследването селища имат само по едно 
училище, с една паралелка четвъртокласници. Числеността 
на учениците в класовете също е малка.  

За реализиране целите на дисертационният труд, при 
провеждане на изследването са използвани различни 
методи. Та са подбрани в зависимост както от поставените 
цели, така и от определените задачи за изпълнение. 

 Използваните методи на изследване са:  

 Дидактически експеримент  
В конкретния случай чрез дидактическия експеримент 

се изследва ефективността на учебната дейност на 
учениците и по-точно ефективността на разработената 
методиката за обучение. 
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 Срезово (еднократно) изследване 
Срезовото изследване се характеризира с това, че в 

определено време се изследват голяма група лица. В 
случая са изследвани четвъртокласиници от различни 
класове, училища, населени места. Получените резултати 
са анализирани с цел установяване степента на формирани 
и развити умения за оценка и самооценка при тестираните 
ученици от тази възрастова група. 

 Експериментално панелно изследване 
Характерното за този метод е, че се отчитат и 

анализират измененията, регистрирани при първото и 
второто проучване. В конкретния случай е използвано 
експериментално панелно изследване, тъй като в периода 
на първичното и вторично диагностициране е използван 
обучителен модел, който въздейства/променя уменията на 
учениците да оценяват и самооценяват.  

Методът на експерименталното панелно изследване е 
използван при анализиране на резултатите на експеримен-
талната група ученици.  

 Експертна оценка  
За реализиране целите на дисертационния труд 

методът на екпсертната оценка е използван и за двата 
диагностични инструмента. Важно е да се отбележи, че 
експертна оценка е потърсена в два случая: 

1. При констуиране на инструментариума; 

2. При анализа на резултатите. 

При съставяне на инструмента, диагностициращ оце-
нъчни умения, мнението на експертите е потърсено за:  

 определяне на верните отговори;  
 оценка на дистракторите при задачите с изборен 

отговор;  
 яснота на условията на задачите; 
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 при определяне на критериите за оценка отговорите 
на задачите със свободен отговор 

Самооценъчния инстумент изиска експерта оценка за:  
 определяне на водещия фактор при анализа на 

резултатите;  
 оценка на почерците, включени в инструмента;  
 оценка на почерците на тестираните лица от 

екпсерименталната група. 
Подборът на експертите и процедурата по изпълнение 

на експертната оценка са подробно описани е глава трета 
на дисертационни труд, т. 3.3.3.4. 

 
От гледна точка на методиката за конструиране на 

диагностичните инструменти, освен експертната оценка, са 
използвани следните методи:  

 Оценъчни скали (от английски език Rating-scale) 
за диагностика на уменията за оценка и 
самооценка 

Този метод е предпочетен и в настоящия дисерта-
ционен труд, тъй като е най-подходящ за количествено 
представяне и измерване на процеси, като формирането и 
развитието на умения са оценка и самооценка. Изборът се 
обуславя и от факта, че чрез него е най-надежно да се 
измери степента на изразеност на оценъчните умения. 
Освен това всяко изследване, което се провежда с помощта 
на оценъчна скала, дава възьможност за повторно диагно-
стициране след определен интервал от време. Според 
предмета на оценката в настоящето емпирично изследване 
се използват следните видове оценъчни скали: за чужда 
оценка и за самооценка. 

Съобразно външната си форма използваните скали 
биха могли да се причислят към числовите, тъй като при 
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обработката на резултатите отговорите на тестираните 
лица се кодират с числа. 

Според вътрешната си форма използваните скали са 
биполярни, защото предметът на оценка на задачите, 
съдържащи се в тях, изисква както положителни, така и 
отрицателни оценки 

 Дидактични тестове (включени основно в обучи-
телния модел на програма) 

Дидактическите тестове са използвани в обучението с 
експерименталната група. Този метод на изследване е 
използван при темите, които изискват от учениците в 
писмен вид да извършат оценъчна и/или самооценъчна 
дейност.  

 Математико-статистически методи за количест-
вен анализ на резултатите 

От математико-статистическите методи за количест-
вена обработка на резултатите са използвани програмите 
SPSS (Statistic Program for Social Sciences) и Excel (изло-
жено и в началото на трета глава на научната разработка). 

 
 

V. Инструментариум 
 

За провеждане на изследването е конструиран и 
използван следният инструментариум: 

I. Проучващ – два варианта на протокол за наблю-
дение на уроци:  
1. Протокол, отчитащ честотата и вида на 

задаваните въпроси и поставяни оценки;  

2. Протокол отчитащ, активността на всяка от 
страните и взаимоотношенията учител – 
ученик. 
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II. Диагностичен, измерващ: 

1. Умения за оценка 
Инструментът се състои от въпросник, съдържаш 60 

задачи и лист за отговори. Задачите са групирани в тестови 
батерии, в зависимост от характеристиката, която измерват 
и отговорите, който изискват. Според типа отговор 
задачите по вид са с: алтернативен, изборен, свободен 
отговор и задачи за съответствие. Класифицирането им от 
гледна точка на целите на дисертационния труд обособява 
следните групи:  

 Оценяване по предварително зададени критерии; 
 Взимане на решения на базата на посочен 

критерий/и; 
 Изработване на критерии.  

 
2. Умения за самооценка 

Инструментът, с помощта на който се диагностицират 
уменията за самооценка на учениците съдържа следните 
компоненти:  

 инструкция с критериите за краснопис и изпълнение 
на задача;  

 самооценка, на база сравнение. 
 

III. Обучаващ – дидактичен модел на програма, 
подпомагащ формирането и развитието на уменията 
за оценка и самооценка. 

Продължителност на обучението с този модел е един 
учебен срок (разгледани са 10 теми, разпределени в 22 
учебни часа). Главната цел е да се формират и развият у 
учениците умения за оценка и самооценка чрез интер-
активни методи на обучение. Задачите са свързани с 
формиране и развитие на умения за: 
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 оценяване и самооценяване по предварително 
зададени критерии; 

 изработване на критерии за оценка и самооценка; 
 работа в малки и големи групи; 
 анализ и синтез; 
 правене на Портфолио (Portfolio) и да участие в 

дебат. 
Основните хипотези са, че в края на обучението 

учениците ще: 
 могат да оценяват и самооценяват по предварително 

зададени критерии; 
 могат да формулират критерии; 
 покажат значително по-високи резултати на 

изходящото тестиране.  
Брой на участниците – една паралелка ученици от 

четвърти клас. 
Преди започване и след приключване на апробацията 

класът е тестиран с диагностичните инструменти.  
С диагностичния инструментариум са изследвани 

общо 506 ученици. Изследването е проведено на два етапа 
– основно и контролно. В основното са тествани 393 
ученици. Контролното изследване включва 116 четвърто-
класници. Общият брой на извадката е 509 лица.  

 
 

VI. Анализ на резултатите 
 

1. Резултати от предварителното проучване 
В резултат на проведеното наблюдение на часове по 

различни учебни предмети, се достигна до следните 
изводи: 

 въпросите, които учителите поставят на цялата 
група ученици най-често изискват алтернативен 
отговор „ДА – НЕ”; 
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 персонално зададените въпроси са свързани с 
получаване на конкретен отговор, съдържащ репро-
дукция на съдържанието в учебника; 

 въпросите, съдържащи оценъчен или самооценъчен 
елемент са сведени до минимум; 

 активната страна в учебния процес е учителя. 

Направеният анализ показва връзка между двата 
протокола за наблюдение. Основните изводи, до които се 
стига след направеното наблюдение и обработката на 
данните са следните: 

 наблюдението с повече от един тип протокол води 
до по-надеждни изводи след обработка на получе-
ните резултати; 

 анализа на данните от проучването с двата 
инструмента показа сходни тенденции; 

 наличието на променливи с нулеви (или много 
ниски честоти) показва, на какво следва да се 
обърне внимание при подготовката на диагно-
стичния инструментариум и най-вече при подбора 
на темите и методите за обучителния модел на 
програма. 

 
2. Резултати от оценъчния инструмент 
Въз основа на анализа на резултатите, получени от 

тестирането с инструмента, измерващ оценъчни умения, се 
стигна до следните заключения: 

 Най-лесни са задачите с алтернативен и изборен 
отговор; 

 По-трудни са задачите със свободен отговор; 

 Най-трудни са задачите за съответствие. 
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Анализът на психометричните характеристики на 
инструмента изведе добри показатели. Независимо от това 
при статистическата обработка на данните се установи, че 
част от задачите не корелират добре с цялата група 
айтъми, т.е. имат ниска дискриминативна сила (по-малка 
от 0,40) и ако бъдат премахнати стойностите на 
надеждността ще се повишат. Поради тази причина от 
инструмента бяха отстранени 17 задачи.  

 
Таблица 13. Характеристики на първоначалния вариант  

на теста 
 

Характеристики Стойности 
Айтъми 60
Надеждност α = 0,873
Брой изследвани лица N=391

Дискриминативна сила  Dmean = 0,280

Средна трудност  Mean = 41,34

Стандартно отклонение  SD = 9,92
Стандартна грешка  SE= 3,511

 
След редуциране броя на задачите, всички психо-

метрични характеристики промениха стойностите си. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

Таблица 14. Характеристики на окончателния вариант на 
теста 

 

Характеристики Стойности 
Айтъми 43
Брой изследвани лица N=391
Надеждност α = 0,899

Дискриминативна сила  Dmean = 0,350

Средна трудност  Mean = 69,74 

Стандартно отклонение  SD = 9,126 
Стандартна грешка  SE= 3,14 

 
От таблицата се вижда, че след отпадането на част от 

задачите показателите на всяка една от характеристиките 
значително се подобрява. Най-сериозна е при трудността – 
с 27,34 процента. Надеждността също отчита покачване 
достигайки стойност от α = 0,899. Съобразно законите на 
математиката, а и с цел по-добра прегледност и яснота, 
стойността на надеждността се закръглява с точност до 
стотната, което означава α = 0,90. Достигната стойност за 
надеждност свидетелства за това, че конструираният 
инструмент е качествен, тъй като в окончателния вариант 
се покрива изискването на Дж. Нунъли (J. Nunnally) за 
надеждност на инструмента минимум α = 0,90, с което се 
доказва достоверността на резултатите. Това наистина е 
един изключително добър резултат, още повече, че с този 
инструмент се измерва най-висшето (според таксономията 
на Б. Блум (B. Bloom) когнитивно равнище „Оценка”, при 
което достигане на такива високи стойности е 
изключително трудно, особено в начална училищна 
възраст. 
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От представените стойности ясно се вижда, че 
намаляват показателите на стандартната грешка (от SE = 3, 
511 на SE = 3,14) и стандартното отклонение (SD = 9,126, 
при първоначална SD = 9, 92), което е логично следствие 
от повишаването на надеждността. Значително се повиша-
ва нивото на дискриминативната сила, което бележи 
покачване в стойностите със 7 десети.  

Анализ е направен и на суровия тестов бал, който дава 
информация за това какъв е резултатът на изследваните 
лица, както и какви са показателите на инструмента. 

 
Фигура 5. Честотно разпределение на суровия тестов бал 

(основно изследване) 

 

Изведената средна стойност на тестовия бал е 41,34 
точки. Както вече се уточни има големи различия в 
резултатите между тестирани лица. Ето защо може да се 
заключи, че тази средна стойност е приемлива, тъй като тя 
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свидетелства за едно средно ниво на формираност на 
оценъчни умения при по-голяма част от учениците. Около 
20% от тестирани лица са постигнали резултати доста над 
средните. Тук е мястото да се отбележи, че в извадката 
няма нито един тестиран ученик с максимален бал от 66 
точки. 

При по-задълбочен индивидуален анализ на данните се 
наблюдават и обезпокоителни случаи, водещи до следните 
изводи: 

 Забелязва се голяма вариацията в резултатите от 
порядъка на 60 точки – максимален наблюдаван 
тестов бал от 61 точка, а минимален 1 точка.  

 Емпиричното разпределение е бимодално, което е 
доказателство, че съществува характеристика, разде-
ляща честотното разпределение. На този етап се 
извежда предположението, че това е полът. 
Проверка на тази хипотеза е направена в послед-
валия сравнителния анализ на характеристиките 
според пола. 

При провеждане на контролното изследване е 
използван редуцираният вариант на теста, съдържащ 43 
задачи. Максималния възможен тестов бал е 49 точки, а 
максималния достигнат – 47 точки. Високата надеждност 
(α = 0,90) означава, че получените резултати са точни, а 
анализът на данните показва, че те са и с добри показатели, 
тъй като по-голямата част от учениците (90%) са 
постигнали над 30 точки.  
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Фигура 6. Честотно разпределение на суровия тестов бал 
на учениците от контролното изследване 

 

 
 

Резултатите се разпределят в три основни групи. 
Групирането показва, че има две моди, както при основ-
ното изследване, което подкрепя хипотезата, че разделе-
нието е на база пол. Тази хипотеза е проверена и доказана 
при сравнителния анализ на характеристиките на тестира-
ните лица на база влиянието на различни фактори.  

Като най-определящи за формирането и развитието на 
умения за оценка и самооценка на учениците от тази 
възрастова група се оказват факторите пол, училище, 
населено място, клас – като водещи са полът и училището. 

В края на анализа на характеристиките на оценъчния 
инструмент и на база сравняване на резултатите от двете 
изследвания могат да се направят следните изводи: 

 Оценъчния инструмент в окончателния си вариант 
(43 задачи) е надежден и може успешно да се 
използва в практиката; 
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 В отчетения времеви интервал учениците са 
повишили нивото на формирани и развити оценъчни 
умения; 

 Резултатите на база различни фактори отчитат 
разлика, но тя в повечето от случаите не е 
статистически значима. Като водещи се открояват 
факторите „пол” и „клас”. 

 

3. Резултати от самооценъчния инструмент 
Анализът на данните, получени от тестиране със 

самооценъчния инструмент показа, че са налице много 
липсващи стойности, което наложи редуциране на 
първоначалният обем до 319 лица (n = 319). Поради тази 
причина, анализът на данните от инструмента е направен 
въз основа на този брой и показва, че всеки един от 
показателите на задачите е с добри психометрични 
характеристики:  

Таблица 16. Описателни статистики за теста: 
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 Трудността е в допустимите граници – между 54% и 
84%, средна трудност 75%;  

 Дискриминативната сила отчита средна стойност 0,60 
(при стандарт да е по-голяма от > 0,40); 

 Надеждността на теста е с достатъчно висок 
показател α = 0,96, което е основният аргумент за 
запазване на инструмента в първоначалният му вид; 

 Стандартната грешка на измерването също е в 
норма – SEM = 3,67. 

Относно интерпретацията на индекса за трудност на 
задачите е важно да се направи следното уточнение: колкото 
по-висока е стойността, толкова по-грозен е почеркът в 
тази задача. На практика от описателните статистики 
следва, че според болшинството от изследваните лица 
почерците от всички тестови задачи са НЕ по-хубави от 
техните собствени почерци. 

Честотното разпределение на отговорите за отделните 
задачи ясно визуализира групите ученици според дадените 
от тях отговори, показвайки процентния дял отговори, 
която получава всяка задача за всеки дистрактор. Важно е 
да се отбележи, че думата „дистрактор” се използва 
условно, тъй като в случая няма верен отговор – учениците 
съпоставят своя почерк с този в отделните задачи. Това са 
задачи за експертната оценка, тъй като „верния отговор” 
или по-точно това дали ученикът се е самооценил 
коректно, може да се установи само на база мнението на 
компетентни експерти.  
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Фигура 14. Честотно разпределение на отговорите  
за отделните задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В резултат на направения анализ се стига до извода, че 
повечето от изследваните лица (над 50%) смятат, че 
техният почерк е по-хубав от поне 34 (85%) от почерците 
дадени в 40-те тестови задачи. Процентът на тези, които 
оценяват почеркът си като по-грозен от този на айтъмите 
варира между 9 и 29%. 

В тази връзка могат направят следните заключения: 
 Като цяло учениците, участвали в тестирането имат 

определено завишена самооценка;  
 Независимо, че в инструкцията на инструмента са 

посочени критерии, по които учениците следва да се 
водят в оценъчната си дейност, при всички тести-
рани се забелязва, че има само един, водещ крите-
рий;  
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 Анализирането на данните довежда до предполо-
жението, че водещият критерий вероятно е красно-
пис. 

Разпределението на суровия тестов бал се отличава 
значително от нормалното и неговата J-образна форма е 
индикация за завишена самооценка по отношение на 
почерците. Тази тенденция се забелязва и от високия 
процент на участниците с максимален тестов бал. Така още 
веднъж се извежда необходимостта от системна работа с 
учениците за формиране на адекватна самооценка. 

 
Фигура 16. Честотно разпределение за общия суров тестов 

бал (основно изследване) 
 

 
Резултатите от контролното изследване потвърждават 

тази тенденция, макар и не с такава изразеност. 
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Фигура 17. Честотно разпределение на суровия тестов бал 
(контролно изследване) 

 

 
След приключване на основното изследване, за 

коректна обработка на резултатите, е потърсено мнението 
на експерти за: 

 Оценка на оригиналните почерци (използвани за 
конструиране на задачите) – 5 експерти; 

 Почерците на учениците, самооценени на база 
предложените в задачите варианти – цялата извадка, 
5 експерти; 

 Двукратната самооценка на учениците от експери-
менталната група – експерименталната група, 1 
експерт. 

При анализа на експертното мнение е отчетено 
наличие на известно разминаване, което най-вероятно се 
дължи на различните оценъчни тенденции на експертите, 
които ясно се виждат от честотното разпределение на 
оценките им. Тъй като оценяването по вид е политомично 
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се търси корелация между тях. Това означава, че макар 
двама експерти да не са поставили еднаква оценка на 
всички ученици, то групите, формирани на база 3-степен-
ната скала са сходни. Така например, групата на учениците 
с грозни почерци е почти еднаква, както при единия, така и 
при другия експерт.  

 
Фигура 19. Оценъчни тенденции при отделните експерти 
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Независимо от различията в оценъчните тенденции на 

отделните експерти, има основание да се смята, че всички 
те оценяват един и същ конструкт, а именно краснописа на 
изследваните лица. 
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Потвърждение на това е високата стойност на индекса 
за съгласуваност между експертните оценки на тези 5 
експерта (), който е равен на 0,83. Като се вземе предвид, 
че експертите са само 5, а коефициентът на съгласуваност 
() силно зависи отброя на експертите (и/или тестовите 
задачи), то може да се твърди, че обобщената експертна 
оценка е с достатъчно висока степен на надеждност и 
приемлива стандартна грешка на измерването (SEM = 
1,12). 

Направеният извод се потвърждава и от факторния 
анализ на експертните оценки, който се прави с цел 
търсене на връзка между оценката на експертите и общия 
фактор, който обяснява групирането на оценките на 
оценителите. 

 
Фигура 21. Фактори, влияещи на самооценката 
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От направеното до момента изложение на анализа на 
данните, може да се направи следния извод, който трябва 
да се вземе под внимание при използване на инструмента, 
а именно: независимо от своите добри психометрични 
качества и лекота на приложение тестът за оценка на 
краснописа може да се използва като инструмент за 
измерване равнището на самооценка само ако е налице 
външна, независима оценка на почерка, с която да се 
сравнят резултатите от самооценката.  

 
4. Резултати на експерименталната група (отчитане 

ефективността на обучителния модел 
В края на трета глава е поместен анализът на 

резултатите на експерименталната група. Направен е както 
цялостен, така и сравнителен анализ по пол. Анализът по 
пол показва, че момичетата се отличават с по-адекватна 
оценка от момчетата, като разликата между средните 
стойности на стандартизираната разлика е статистически 
значима. Това е индикация за това, че в учебните часове 
следва системно да се работи за преодоляване на тези 
различия. 

Изходящото тестиране с инструмента, измерващ оце-
нъчни умения потвърждава хипотезата – учениците показ-
ват значително по-високи резултати. 
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Таблица 24. Суров тестов бал на учениците от двете 
апробации с инструмента, измерващ оценъчни умения 
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Таблица № 25. Суров тестов бал на учениците от двете 
апробации с инструмента, измерващ уменията  

за самооценка 
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След приключване на обучението, тестирането със 
самооценъчния инструмент показва промяна на само-
оценката в две посоки – повишаване и понижаване, в 
следствие на което могат да се направят следните изводи: 

 За 7 от тестираните ученици самооценката се е 
понижила. Това до голяма степен е възможно да се 
дължи но повишената критичност в следствие на 
преминатото обучение; 

 Повишаване на самооценката е отчетено при 17 
ученици. Това основно може да е в следствие на 
повишеното старание, което учениците са проявили, 
както и на и развитие на почерка.  

 
Важно е да се отбележи, че изведените констатации са 

на база, както на анализа, така и на експертната оценка на 
почерците.  

Анализът на резултатите, показани от тестирането и с 
двата инструмента, позволяват да се направят следните 
заключения: 

 Целенасоченото обучение по посока развитие на 
оценъчните умения води до по-адекватна само-
оценка, както показва сравнението на стандартизи-
раните разлики между самооценката и независимата 
оценка. Това се потвърждава и от сравнението 
между двете тестирания;  

 Както при самооценката, така и при независимата 
оценка се забелязва тенденция към повишаване на 
тестовия бал, което е естествено тъй като разликата 
между двете тестирания е един учебен срок, през 
който почеркът се развива и усъвършенства.  

 
Представеното теоретико-емпирично изследване до-

казва, че реалното място на ученика е в центъра на 
образователния процес. Като активен субект у него се 
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формират не само умения за оценка и самооценка, а и 
компетентност и мотивация за развитие и изява. Ето защо 
в процеса на обучение е важно да се акцентира на 
системността и последователността, които трябва да 
съпътстват. Направеният обзор и анализ доказват полез-
ността и важността от формулирането и придържането към 
установени критерии при извършване на оценъчна 
дейност, които възпитават у подрастващите отговорност и 
критичност. Освен това изложението акцентира на 
популяризирането, приемствеността и реалното приложе-
ние на интерактивните методи и различните добри 
практики, които не бива да остават само на хартия или 
като отделен пример за успешност на определени места за 
определено време.  

Детайлното и многоаспектното представяне на изслед-
вания проблем акцентира на ключови проблеми като: 
нуждата от въвеждане на реформи; фокусиране на 
вниманието върху постигане на целите на обучение и по-
специално на висшите когнитивни равнища, като 
оценяване и самооценяване; адаптиране и стандартизиране 
на добрия педагогически опит с цел популяризиране и 
масово приложение.  

Постановката на проблема обосновава избора на 
изследователския проблем. Представянето на етапите и 
подготовката на емпиричното изследване, както и 
описанието на извадката и инструментариума, онагледяват 
стремежа за постигане на надеждни резултати, посредст-
вом качествени методики.  

Анализът на резултатите потвърждава постигането на 
целта и задачите на изследването. Отчетените стойности 
на психометричните характеристики на диагностичния 
инструментариум и ефективността на обучителния модел, 
статистически потвърждават необходимостта от целенасо-
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чена работа в ежедневния процес на обучение по посока 
формиране и развитие на умения за оценка и самооценка. 

Съвременното училище изисква от всички участници в 
образователния процес активност, компетентност и 
мотивация, за да може да възпитава и формира конку-
рентни и успешни личности. 

 
 

ИЗВОДИ 

 Обвързването на нормативните изисквания, добрите 
практики и целите на дисертационния труд е определящо 
за изработване на качествен и надежден инструментариум; 

 Използването на интерактивни методи в процеса на 
обучение повишава нивото на формиране и развитие на 
умения за оценка и самооценка на учениците, с което се 
потвърждава първата хипотеза;  

 Диагностичните инструменти (конструирани и апро-
бирани за целите на изследването) са надеждни и могат да 
се използват в практиката, което доказва втората хипотеза;  

 Методът на експертната оценка е задължителен за 
надеждно измерване с разработената методика на диагно-
стичния конструкт самооценка; 

 Анализът на резултатите на експерименталната група 
доказва полезността и приложимостта на обучителния 
модел, което потвърждава третата хипотеза. Създаденият 
модел на програма ще е от помощ на преподавателите при 
реализиране целите на обучението. 
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ПРЕПОРЪКИ 

 Диагностицирането на уменията за оценка и самооценка 
на учениците трябва да се превърне в един от 
задължителните елементи в диагностичната дейност на 
началните учители, особено в края на начален етап; 

 Анализът на качествата на диагностичния инструмен-
тариум показва, че той измерва с висока надеждност и е 
валиден. В тази връзка работата може да продължи по 
посока на неговата стандартизация; 

 Населеното място, класът и полът са важни фактори, 
влияещи на формирането и развитието на оценъчни 
умения. В тази връзка е препоръчително провеждането на 
повече и по-мащабни изследвания на този проблем; 

 Препоръчително е да се разшири обучителния модел на 
програма чрез включване на повече и разнообразни теми, 
както и апробирането му с представителна извадка от 
ученици. 
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ПРИНОСИ 

Въз основа на направените изводи и препоръки и в 
резултат на цялостния обзор и анализ приносите, които 
могат да се посочат са: 

 Установено е нивото на формираност и развитие на 
уменията за оценка и самооценка, чрез направеното 
предварително проучване, което показа насоките за 
пълноценното дидактическо реализиране на този 
процес; 

 Идентифициран е факторът, който най-силно влияе на 
уменията за самооценка, при използване на предло-
жения инструментариум, а именно „краснопис”. Оттук 
се извежда и ключовата роля на експертната оценка, 
която е коректив за установяване адекватността на 
самооценката;  

 С помощта на обучителния модел се установява 
ефективността на отделни методи и похвати, чието по-
застъпено използване в практиката ще спомогне за 
развиването на умения за оценка и самооценка; 

 Предложен е диагностичен и обучителен инструмен-
тариум, който е с добри психометрични характерис-
тики и може да бъде използван успешно в практиката.  
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