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В статията се изясняват проблеми на външното оценяване в контекста на обучението по 

български език. Външното оценяване се разглежда като предпоставка да се управлява качеството на 

образованието по български език в началното и средното училище. Мотивира се въвеждането на 

системно външно оценяване в обучението по български език. Доводите са свързани с необходимостта да 
се получава обективна обратна информация за постиженията и пропуските на учениците по български 

език; с нуждата да се диференцира равнището на езикова подготовка по български език, за да се 
изработят стандарти за оценяване.   

Коментират се ключови моменти от изработването на концептуална рамка за такова оценяване и 

апробирането й в определен регион от страната (Варна). Представят се резултати от апробацията с 

изводи, които позволяват да се набележат тенденции в оценяването по български език и в обучението по 

български език. 

 

 * 

 

Въвеждането на държавни образователни изисквания (стандарти) за учебно 

съдържание по български език в средното училище отговаря на стремежа към 

модернизация в духа на променящия се образователен контекст на обединяваща се 

Европа. По новите стандарти са създадени учебни програми и учебници по български 

език. Въвеждането им в практиката на обучение поражда необходимостта от оценяване 

и измерване на постиженията на учениците, нуждата от контрол върху качеството на 
обучението по български език като първи език и като национален език в България. 

Външното оценяване предлага възможности за успешно и резултатно осъществяване на 

качествено обучение по български език.  

Според нормативните документи на Министерството на образованието и науката 

оценяването е процес “за  установяване на постигнатите резултати и поставяне на 

оценка на учениците” (Наредба №3, глава първа, общи положения). То е индивидуално 

за всеки оценяван. Бива вътрешно оценяване, извършвано от учителя, и външно 

оценяване, при което оценяващи могат да бъдат: училищна комисия, длъжностни лица 

от Министерството на науката и образованието, от Регионалните инспекторати към 

МОН, национални комисии за оценяване на държавни зрелостни изпити (Пак там). 

В нормативните документи съществува понятието външно оценяване, има 
натрупан опит и от използването на външно оценяване в образователната практика. Ще 
споменем провеждането на двата национални тестови изпита за оценяване след 

завършен седми клас в профилираните училища (2000 и 2001 г.) с компонент Български 
език, пробната матура (2002) в хода на прилагане на Модернизацията на образованието 

в средното училище  (реформа, която беше подпомагана финансово от Световната 
банка). Оценяването се извършваше по отношение на ядрата от Културно-

образователната област Български език и литература: социокултурна компетентност, 
езикова компетентност, социокултурна и езикова компетентност в писменото и в 

устното общуване. Но положеният труд, натрупаният опит, събраните данни за 

обучението по български език и литература останаха за съжаление неизползвани. На 
практика, всеки път, когато се въвежда външно оценяване (разбирано като оценяване от 
независима във финансово и административно отношение институция с помощта на 

експерти) всичко започва отначало, като се пренебрегва направеното до момента. Не е 



нужно да се доказва, че такъв “подход” е деконструктивен за оценяването в обучението 

по български език.  

Външното оценяване по български език ще бъде конструктивно, ще изпълнява 

своите функции за контрол на качеството на образованието при условие, че: 

- се провежда системно; 

- се използват стандартизирани процедури за оценяване (с апробирани 

измерителни характеристики); 

- се създадат държавни образователни изисквания за оценяване, чрез които да 

се ориентират критериално задачите за оценяване; 

- се подготвят оценители на задачите със свободен отговор; 

- се цифровизира процесът на обработване на информацията и данните бъдат 
на разположение на специалистите;  

- се постигне прозрачност на целия процес пред заинтересуваната 

общественост. 

Превръщането на външното оценяване в обучението по български език в 

конструктивен процес предполага също опознаване на чуждия опит и извличане на 

функционални идеи от него, които да бъдат приложени съобразно спецификата на 
нашата образователна традиция и потребности. Не може да бъдат подминати 

постиженията на американските специалисти по тестология от Организацията за 

национално оценяване и развитие в образованието – National Assessment of Educational 

Progress (NAEP). http://nces.ed.gov/nationsreportcard/  National Assessment Governing 

Board http://www.nagb.org/ Необходимостта да бъде правена периодично независима 

оценка на резултатите от образованието – какво са научили учениците, какво умеят на 

базата на наученото, каква е ефективността на процеса на обучение - поражда идеята за 

създаване на тази организация. Не по-малко ценен е опитът на Службата за тестово 

изпитване в образованието Educational Testing Service http://www.ets.org/    една 

организация, която не се нуждае от представяне. ETS е най-голямата частна 

организация с идеална цел в света, занимаваща се с тестиране и лидер в областта на 

изследване на процесите в образованието. Тя се финансира основно чрез приходи от 

своята дейност. ETS смята, че едно от условията за повишаване качеството на 

образование е  подпомагането на  учителите да “напътстват и вдъхновяват своите 
ученици да учат”. В това отношение ETS разработва такива системи за оценяване, 

свързани с практиката на учителите, които могат да дадат сведения на обществото за 

компетентността на учителите и гласност за самата образователна система. По този 

начин ETS играе важна роля в процеса на преподаване и учене в училище. С 

провеждането на висококачествени стандартизирани измервания и предоставянето на 
професионално разработени инструменти и материали на учители и другите 

педагогически кадри, оценяването става важна част от провежданото обучение, което 

подпомага ученето от учениците. Като добър пример може да бъде посочен и 

Националният център за изследване на оценяването, стандартите и тестово изпитване 

на учениците – National Center for Research on Evaluation, Standards, and Student 

Testing(CRESST)http://hub.mspnet.org/index.cfm/10320 http://www.cse.ucla.edu/index.htm 

published: 12/16/1997. Особено ценен е приносът на специалистите от Холандия. В 

Холандия учебните планове и целите за постижение се разработват от Националния 

институт за разработване на учебни планове (SLO – National Institute for Curriculum 

Development – http://www.slo.nl). Националният институт за измерване в образованието 

(CITO – National Institute for Educational Measurement – http://www.cito.nl) е отговорен за 

управлението на цялостния процес на оценяване в холандската образователна система.  



Нова посока на развитие в процесите, свързани с външното оценяване - теории, 

инструментариум, тенденции бележат международните съпоставителни изследвания в 

образованието. Ключова роля за тяхното организирането има Международната 
асоциация за оценяване в образованието International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement http://www.iea.nl и Lynch School of Education, Boston College  

http://pirls.bc.edu. Международните изследвания (TIMSS, PISA, PIRLS и други) 

изведоха на преден план схващането, че не може да се направи адекватна и обективна 

оценка на постиженията на учениците от различни възрастови групи и класове само 

върху базата на стандартизираните тестове, колкото и съвършени да са те.  Качеството 

на обучението според тази стратегия се измерва не само и не единствено чрез 
регистрация на усвоените и демонстрирани по някакъв начин знания, но и чрез 
регистрация и измерване на т.нар. контекстуални и процесуални променливи, т.е. 
такива, които обхващат качеството на училището, “доброто училище”, училищният 

климат, удовлетвореността на ученици и родители от училището, идентификацията на 

учители и ученици с “тяхното училище”, сътрудничеството между учители и ученици, 

работата в екипи и други. 

Ръководейки се от ценния наш и чужд опит във външното оценяване и от 

потребностите на образователната ни практика, изследователски екип от специалисти 

на три факултета от СУ (Факултет по славянски филологии, Факултет по математика и 

информатика, Факултет за начална и предучилищна педагогика) се зае с проект 
“Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на 
държавните образователни изисквания за учебно съдържание (ДОИ за УС) в края на 

началния етап (IV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас)по 

културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, 
информатика и информационни технологии”.  

 Колективът, спечелил конкурс на Института “Отворено общество”, се състоеше 
(по азбучен ред): Кирил Банков (ФМИ) – ръководител, Георги Бижков(ФНПП), Гергана 

Дачева (ФСлФ), Диана Раковска(ФМИ), Диляна Микова(ФМИ), Емилия 

Евгениева(ФНПП), Здравко Лалчев(ФМИ), Иван Тонов(ФМИ), Йовка Тишева(ФСлФ), 

Красимира Алексова(ФСлФ), Николай Чернокожев(ФСлФ), Пенчо Михнев(ФМИ), 

Пламен Миразчийски(ФНПП), Таня Тонова(ФМИ), Татяна Ангелова(ФСлФ), Теодоси 

Витанов(ФМИ), Фелиянка Стоянова(ФНПП), Чавдар Лозанов(ФМИ), Anica Alexova 

(Македония), Johanna Crighton (Световна банка), Sauli Tacala (Финландия). 

Извършената огромна работа за цяла година (2004-2005) беше обобщена и представена 

в доклад от над 1000 страници. Специални части в него бяха посветени на  състоянието 

на външното оценяване в България, на международните образователни практики за 

външно оценяване, на методологията за изработване на тестовия дизайн, на Рамка за 

оценяване и тестови спецификации по български език и литература и по математика, 
информатика и информационни технологии, включително и изготвянето на субтестове 

за дисциплините. Беше посветено внимание и на инструментариум,  с помощта на 
който се проучваше образователната среда  (ученици, училище)- чрез въпросници.  

Основен изследователски проблем на работата над проекта за частта Български 

език и литература стана установяването на степента, в която се изпълняват в процеса на 

обучение държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-

образователната област Български език и литература за завършване на начална степен 

(1-4 клас).  

Беше формулирана работна хипотеза: предложеният за апробиране 

инструментариум за проверка и оценка на постиженията по български език и 

литература е адекватен по отношение на целите и съдържанието на външното 

оценяване, зададени в Рамката за външно оценяване, изготвена от изследователския 



колектив. За български език и литература инструментариумът включва тестови задачи с 

избираем и със свободен отговор. Въз основа на измерителните им характеристики за 

надеждност, валидност, разграничителна сила се правят изводи за адекватността между 

концептуалната рамка за външно оценяване и инструментариумът, чрез който то се 

осъществява. Това позволява да се обобщи,  в какъв процент  изследваните ученици са 

постигнали заложените в държавните образователни изисквания цели.   

Като изследователски процедури бяха използвани: анализ на учебните програми, 

анализ на потребностите, непълен свързан тестов дизайн, вероятностно моделиране, 
експертна оценка.  

Тестовият дизайн беше изготвен от доц. Фелиянка Стоянова. В доклада тя 

посочва, че “вероятностното моделиране е определено най-предпочитаният подход 

при разработката и анализа на тестове в последните 15-20 години, най-вече 

благодарение на широкото разпространение на компютърната техника. Основната 
причина за това широко разпространение на вероятностното моделиране са неговите 

предимства в сравнение с другите две теории, а именно:  

• качествата на задачите и теста като цяло не зависят от характеристиките на 

извадката, на чиято основа те са изведени;  

• надеждността и стандартната грешка на измерването са различни за 

различните равнища на измерваната способност, което позволява да се конструира тест 
с предварително зададени качества; 

• получената с помощта на латентно-структурния анализ скала за измерване на 
латентния атрибут е интервална; 

• трудността на задачите се измерва върху същата скала, върху която се измерва 

и латентният атрибут, от където следва, че ако е известно равнището на измерваната 

способност за дадено лице, може да се прогнозира неговото поведение в нова, 

непозната за него тестова ситуация; 

• на основата на латентно-структурния анализ могат да се сравняват резултатите 

от тестове с различна степен на трудност; 

• оценката за равнището на измерваната способност на даден индивид не зависи 

от конкретния избор на задачите, включени в теста.” (Доклад 2004) 

 

Беше предпочетен непълният свързан тестов дизайн по препоръка на Ф. 

Стоянова и С. Такала (консултант от Финландия). “При този тип дизайни всяко 

изследвано лице решава само отделна част от целия набор тестови задачи, но всяка 

задача се решава от представителите на поне две различни групи. Основните 

предимства на този тип дизайн е, че той осигурява значително по-широк съдържателен 

обхват на измерването и дава възможност както за хоризонтална, така и за вертикална 
съизмеримост на резултатите. Основният недостатък на този дизайн е, че той 

ограничава възможността за отчитане на резултатите на индивидуално равнище. 

Предлаганата стратегия обаче е за програмно оценяване, а не за оценка на 

индивидуалните постижения и следователно този недостатък на непълните свързани 

тестови дизайни е без значение.   

Едно допълнително предимство на непълния свързан тестов дизайн е, че той дава 

възможност за създаването на тестови банки със задачи, чиито параметри са изразени в 

рамките на една и съща измерителна скала. Тези тестови банки могат да се използват 

(поне частично) при разработката на измерителния инструментариум на всяко следващо 

оценъчно изследване. Това от една страна ще осигури използването на една и съща 
измерителна скала за всички оценъчни изследвани, което пък ще позволи съпоставимост 
на техните резултати. От друга страна, подобна методология ще доведе до повишаване 



на надеждността и валидността на използвания инструментариум, защото ще осигури 

оптимален подбор на тестовите задачи за всеки следващ етап на оценъчното 

изследване”(Доклад 2004 четвърта глава). 
С оглед на основния изследователски проблем - оценка на степента на 

постигането на конкретни учебни цели (ДОИ) в случая за културно-образотелната 
област Български език и литература, стратегията за външно оценяване се ориентира 
към оценка на учебното съдържание (curriculum-based) и оценка на отклоненията 
на крайните учебни резултати от предварително поставените учебни цели 

(discrepancy evaluation model) (Доклад 2004, трета глава). 

За частта Български език и литература бяха извършени следните дейности. След 

анализ на държавните образователни изисквания и учебните програми по български 

език за начална степен, бяха операционализирани целите и съдържанието на оценяване. 

Бяха подготвени спецификации, които включват познавателни и съдържателни области 

на оценяване по български език и литература, както и субтестове към отделните ядра, 
обект на оценяване от държавните образователни изисквания. След разисквания беше 

уточнено, че познавателните области (общи с културно-образователната област 
Математика, информатика и информационни технологии) са: разбиране, познаване, 
анализ, синтез, оценяване. 

Познавателни области: 

 Разбиране 
1. Разбиране на понятия и на процедури (включително разпознаване) 

Представени са в задължителния минимум към държавните образователни 

изисквания за начална степен . 

 Познаване 
      2. Познаване на понятия и на процедури 

Познаване на лингвистични понятия; на литературнотеоретични понятия 

(предвидени по учебната програма) и познаване на процедури (учебен лингвистичен 

анализ;  жанров, композиционен, стилистичен анализ и т.н.) 

 Анализ 
 3. Приложение на знанията за понятия и на уменията да се извършват 
процедури: 

Извършване на алгоритмични дейности по зададен образец 
 Извършване на учебен лингвистичен, жанров, стилистичен и т.н. анализ по 

зададен образец (анализ) при позната ситуация – ученикът работи по зададен 

познавателен образец – алгоритъм; 

Извършване на алгоритмични дейности без зададен образец – справка с 
речник, с енциклопедии, със справочници.  

Синтез 
Обобщаване на умозаключения  

 4. Приложение на умения да се създава текст. Аргументация  
 -неаргументативен текст (повествователен, описателен) 

 -аргументативен текст  
 5. Оценяване 

Съдържателните области следват ядрата от Държавните образователни 

изисквания, но са адаптирани за целите на изследване (вж. Приложението). 

Бяха изготвени субтестове към всяко ядро (социокултурна компетентност, 
езикова компетентност, социокултурна и езикова компетентност при писменото 

общуване). Вниманието на изследователите се ограничи върху писменото общуване 

като особено значимо за интелектуалното и комуникативното развитие на учениците. 

(Беше приета препоръката на Аница Алексова, консултантката от Македония). Към 



всяка тестова задача има информация за степен на трудност и време, нужно за 

изпълнението й (според експертната оценка). Двата варианта бяха изготвени така, че да 
бъдат аналогични в познавателно и съдържателно отношение. 

След апробацията, направена в регион Варна (май 2005 г.), с помощта на 
програмния продукт (TESTAN 6.5) бяха изчислени измерителните характеристики на 

задачите от двата варианта. Тестовите задачи бяха решавани в рамките на три часа или 

три по четиридесет минути.   При решаването на  задачите участваха: 1348 ученици – 

първи вариант, а 1295 ученици – втори вариант или общо: 2643 изследвани лица. 

 

Тестовите задачи бяха композирани в двата варианта, както следва.  
 

 Вариант 1 Вариант 2 

Социокултурна 
компетентност 

№ 1- 6 избираем отговор № 1-10 избираем 

отговор 

Писмено общуване №  73 свободен отговор № 77 свободен отговор 

Езикова компетентност № 7-66 избираем 

отговор 

№ 11-65 избираем 

отговор 

Литературна 
компетентност 

№ 67-75 избираем 

отговор 

№ 66-75 избираем 

отговор 

Общуване с 
художествения текст  

№ 76 свободен отговор № 76 свободен отговор 

 

 

 Първи вариант                        Втори вариант 
Брой на 

задачите 
с 
избираем 

отговор 

Първа 

част 
 

25 

Втора 

част 
 

45 

Трета 
част 

 

9 

Първа 

част 
 

28 

Втора 
част 
 

36 

Трета 

част 
 

10 

Брой на 

задачи 

със 
свободен 

отговор 

 

1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

 

Задачите със свободен отговор бяха проверени и оценени от учители по 

специално изработени от членовете на екипа по български език и литература критерии. 

Проверителите бяха обучени и инструктирани така, че да се постигне 80 % съвпадане 

на оценките, за да бъдат надеждни данните. 

 

Предстои обработка и анализ на резултатите, от които  може да се обобщи в 

какъв процент изследваните ученици са постигнали  заложените в държавните 

образователни изисквания цели.  Ще бъдат набелязани краткосрочни и дългосрочни 

резултати въз основа на това, по кои ядра учениците имат най-високи постижения, по 

кои ядра от стандартите имат най-ниски постижения.  

В заключение може да бъдат направени следните изводи. 

В хода на изследването се откроиха проблеми, свързани с частта Български език 

и литература, които може да се групират условно в два типа. Едната група са 

административно-финансовите въпроси, свързани със самата организация на 

провеждане и с осигуряването на предпечатна  подготовка и отпечатване на изпитните 



материали, заплащане на проверители и т.н. Другата група, и те за нас представляват в 

случая по–голям интерес, са методическите и тестологичните въпроси. За 

методическите въпроси може да бъдат набелязани като значими два аспекта: статични 

и динамични. Към статичните аспекти се отнасят  целите и съдържанието на 

оценяването по български език и литература, представени в Рамката за външно 

оценяване; спецификация на тестовите задачи по български език и литература. 

Динамичните аспекти включват технологичните решения, изборът на вариантите 

изпитни материали, времетраене на изпълнение на теста. Тестологичните - съответно- 

изборът на тестова теория, на тестов дизайн, на процедури.  

От представените по-горе изследователски резултати и кратките коментари към 

тях, се вижда, че валидно и надеждно оценяване в обучението по български език се 

постига тогава, когато има условия за демократизация на образователната система и 

условия за външно оценяване на съпътстващите я процеси.  Създава се възможност да 

се отчетат и разберат причините за наблюдаваните различия, условията и факторите, 
при които се провежда учебният процес по български език, както и връзката между 

различни аспекти на обучението: между предвидени за усвояване по програма понятия, 

от една страна, и приложението на наученото от друга.  
Получените данни за обучението по български език могат да се използват 

многопосочно, но най-вече в областта на развитието на националната образователна 

политика, както и при предприемане на определени изменения в образователната 
система като цяло или в нейни отделни елементи. Такива изследвания имат неоценима 

роля за повишаване на методологическото равнище и на проучванията в страната, за 

подобряване на диалога между представителите на държавната администрация, учените 

и учителите по български език и литература, а така също и между родителите и 

училищните власти. На всички заинтересовани лица се предоставя надеждна и 

обективна информация както за равнището на постиженията на учениците по 

български език, така и в сравнителен план между различни ученици в различни 

региони, обучавани по единен учебен план и програма.  
Продуктите от изследването могат да бъдат използвани и от педагози, 

законодатели и медии за представяне на резултатите по български език в национален 

мащаб и по отделни региони; за тяхното обсъждане; за проследяване на процеса как се 
усвоява книжовният български език от изследваните ученици; за сравнение на 

получените резултати в отделните региони; за сравнение на резултатите между 

националното и регионалните равнища; за разработване на модели за оценяване на 

учениците от учителите и ръководство за обработка и интерпретация на получените 

резултатите. 
Бихме искали да завършим със следното заключение от Доклада, в който се 

посочват два приоритета. 
• Разработване на Държавните образователни изисквания за системата за 
оценяване в средното образование; 

• Създаването на независим Национален център за измерване и оценяване на 

образованието. 

Националната системата за оценяване, част от която е и оценяването по български 

език, трябва да бъде разработена въз основа на следните основни принципи: 

• Универсалност и гъвкавост; 
• Законосъобразност; 
• Прозрачност и информативност; 

• Валидност, надеждност и справедливост; 
• Функционалност и изпълнимост. 



Само по този начин системата може да осигури на учениците справедлива и 

обективна оценка на постигнатите от тях резултати в процеса на обучението им в 

българското средно образование. От друга страна, системата за оценяване ще осигури 

на образователната администрация на всички равнища достоверна информация за 

съответствието между реалните знания и умения на българските ученици и 

определените в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание, знания и 

умения, които те трябва да са придобили след завършване на определена образователна 

степен. Разработването на такава система ще осигури на българското общество 

достоверна информация за качеството на българското образование чрез независимо 

външно оценяване на успеха на учениците в постигането на резултатите, определени в 

съответните Държавни образователни изисквания. 
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Приложение: 

Степен на образование: основна 
Етап : начален 

(в края на ІV клас) 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛНИ 

ОБЛАСТИ 

ДЕЙНОСТИ 

                Български език                                              Литература 

Разпознаване и 

разбиране на факти и 

понятия 

 

15 % 

Разпознава основни езикови явления и 

езикови единици. 

Назовава основни лингвистични 

понятия, предвидени в учебната 

програма. 

Разпознава текст от нетекст. 
Разпознава синоними и антоними. 

Разбира смисъла на прочетеното. 

Разбира основната етическа опозиция 

добро-зло и я обяснява в конкретни сюжетни 

ситуации.  

Разпознава основните белези на своята  

национална идентичност в изучавани 

литературни произведения. 

Разпознава художествен и нехудожествен 

текст, проза и поезия; повествование, описание 

и разсъждение; диалог и монолог. 
Разпознава основните литературни жанрове 

от учебното съдържание. 
Разпознава основните моменти в развитието 

на действието.  

Познава съдържанието на  най-значимите 

творби на българската детска литература и на 

българския фолклор, включени в учебното 

съдържание. 

Приложение 
- по зададен 

модел; 

- без зададен 

модел – 

самостоятелно 
 

35 % 

Анализира езикови единици – учебен 

лингвистичен анализ (морфемен,  

морфологичен, синтактичен). 

Показва многозначността на думата 

чрез употреба в различен контекст. 
Използва в речта си определени 

синтактични средства: различни по цел 

на изказване и по състав изречения; 

различни словоредни варианти. 

Служи си с учебни речници. 

Открива и поправя грешки 

(правописни, пунктуационни, 

граматични, текстови и др.). 

Съставя план на свой и на чужд текст. 
Съставя текст по зададен модел. 

Съставя езикови съобщения по 

зададена речева ситуация. 

Обяснява етически отношения в 

семейството и микрообществото според 

сюжетните ситуации на изучени литературни 

творби. 

Обяснява различни връзки в изучаваните 

произведения (между характера на героите и 

основния смисъл на творбата. 

Открива непознати думи в художествения 

текст и определя значенията им в контекста. 

Изразява емоционално-оценъчно отношение 

и предпочитание към герои, ситуации, 

литературни творби и жанрове. 

Анализира сходства и различия при 

сравняване на две художествени творби и 

техни елементи. 

Съставя преразказ на отделен епизод или на 

кратък художествен текст. 
Общуване. 

Аргументация 
 

50 % 

Изказва свое мнение по подходящ за 
възрастта въпрос. 

Използва речевия етикет съобразно 

комуникативната ситуация. 

Коментира информация (чете и 

обработва данни от езиков и неезиков 

текст – картина, илюстрация, музикален 

текст; подрежда по логически критерий 

данни). 

Проверява, редактира и преценява 
чужд и свой езиков и неезиков текст. 

Създава съчинения по преживяване, 

по измислена случка, съчинение 

описание и съчинение отговор на въпрос 

по подходяща за възрастта тема. 

Изказва благопожелания по случай 

традиционни празници и във връзка с 
български народни обичаи. 

Ориентира се успешно в комуникативната 

структура на творбата. 

Участва в групова дейност за създаване на 
игрови и сценични форми по литературни 

творби. 

Участва в беседа по съдържанието на 
литературната творба (отговаря на въпроси, 

изказва мнения, като подбира подходящи 

елементи от текста, за да ги обоснове; съставя 

и задава въпроси. 



Публикувано  В: Езикът и литературата. Методически парадигми и образователни 

политики. С. 2005 

 


