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Цели на курса: студентите придобиват  умения: да вземат методическо решение 
при оценяване по български език;  да използват дидактически процедури за 
оценяване в обучението по български език, адекватни на взетото методическо 
решение;  да анализират и интерпретират резултатите от взетото решение;  да 
прогнозират бъдещата работа с оценявания ученик/ученици. 

Съдържание на дисциплината:   

1.  Същност  и  функции  на  оценяването  в  обучението  по  български  език  (ОБЕ).
Оценяването в ОБЕ и държавните образователни изисквания за оценяване (ДОИ).
Таксономия на Б.Блум. Стратегии на Е. Де Боно. Отношение между оценяване и
измерване. Задачи на спецкурса.
2. Съвременни дидактически концепции: конструктивизъм и оценяване. Активни
методи  на  преподаване  и  учене;  критическо  мислене.  Отношението  им  към
оценяването в ОБЕ.
3.  Критериално  и  нормативно  оценяване.  Същност  и  функции.  Предимства  и
недостатъци.  Тренировъчни  и  изпитни  процедури  за  оценяване  в  ОБЕ.  Видове.
Специфика
4.  Дидактическият тест по български език като процедура за оценяване. Същност.
Предимства и недостатъци

5. Дидактическият тест по БЕ. Видове. Специфика. Образователен потенциал. 

6. Стандартизиран  тест  по БЕ и  нестандартизиран  тест  по  БЕ.  Изисквания  при
конструиране и апробиране.

7. Измерителни  характеристики  на  дидактическия  тест  по  БЕ.  Валидност.
Надеждност. Дискриминативна сила

8.  Обработка,  анализ  и  интерпретация  на  резултатите  от  апробирането  на
дидактически тест; приложение на информационни и комуникационни технологии
(ИКТ) 

9. Анализ  и  оценяване  на  ученическа  реч.  Предимства.  Трудности.  Отношение
между ученически текст и ученически дискурс при оценяването в ОБЕ  

10. Учебни речеви  жанрове  и  оценяването  в  ОБЕ.  Образователен  потенциал  на
изпитните  жанрове:  съчинение  есе;  интерпретативно  съчинение;  репродуктивни
текстове ( преразказ, резюме, конспект); текстове документи (СV). 

11. Критерии  за  оценка  на  ученически  текстове  от  вида:  есе,  интерпретативно
съчинение, преразказ. Нерешени въпроси и трудности. 

12.  Рецензията  при  оценяване  на  ученически  текстове.  Същност  и  функции.
Изисквания  към  рецензията.  Рецензиране  на  тренировъчни  и  на  изпитни
ученически текстове. 



13. Еспертната оценка като дидактическа процедура. Възможности за приложение.
Видове скали за оценяване. 

14. Езиковото портфолио като инструмент за оценяване. Компоненти и функции. 

15. Обработка,  анализ и интерпретиране на данните от оценяване на ученическа
реч; приложение на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
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