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На всички родители в началното училище 
Сборник - Уебсайт 

 
 

Уважаеми родители , 
през настоящата учебна 2020/2021 година началното училище е засегнато от реформа, свързана с 
периодично и окончателно оценяване на обучението на учениците. 
Оценката трябва да бъде изразена, започвайки от първото тримесечие, чрез описателна преценка 
докладвани в Документа за оценка и отнасящи се до четири различни нива на обучение, които ще 
достигнат 
заменете числовата оценка. Ето четирите нива 

• В процес на първо придобиване 
• Основа 
• Междинен 
• Разширени 
Всъщност учителите в началните училища са призовани да изразяват, за всяка от учебните 
дисциплини 
и образованието, предоставяно от Националните показания, включително напречното преподаване 
на 
гражданско образование, винаги въведено през тази учебна година, описателно съждение, което 
„разказва“ i 
води до постигнатите знания и процесите, прилагани от всеки ученик. 
Новият метод за оценка е в съответствие с необходимостта, която вече не може да бъде отложена, за 
да се гарантира 
формираща и автентична оценка за подобряване на учениците, за да се насърчи подобряването 
на ученето и представянето и да потвърди постигнатите успехи. 
Следователно става въпрос за оценка на диалога, както с малките ученици, за да ги информираме за 
своите 
напредък, постигнати цели и всички критични проблеми в обучението и в неговите измерения, и 
двете 
с родители, запознати с напредъка и възникващите проблеми. 
Освен това, формираща оценка позволява на ученика на възможност за самооценка. Само по този 
начин може да се постигне споделена, прозрачна и ясна оценка и да се задействат други 
механизми за обучение за подобряване. 
Чрез самооценка децата стават по-отговорни за образователния си растеж, 
отразяващ, автономен, мотивиран и ефективен; подобряване на комуникативните умения, когато 
станат 
осъзнават областите, в които изпитват затруднения и са по-способни да формулират своите нужди. 
Важната иновация започва от Закон № 22/2020, с неотложни мерки за сключването на изминалата 
учебна година и в началото на настоящата, преобразувана с изменения от Закон №. 41 от 



 
 

 
06/06/2020, което в параграф 2-бис докладва « Независимо от член 2, параграф 1 от 
Законодателен указ №. 62 

от 13.04.2017 г., от учебната 2020/2021 г., окончателната оценка на ученето на учениците 
от началните класове, за всяка от учебните дисциплини, предвидени в Индикациите 
Националният за учебната програма се изразява чрез описателна преценка, докладвана в 
документа на 
оценка и се отнася за различни нива на обучение, според термини и методи, определени с 
наредба на министъра на образованието ", да се стигне до Министерски указ бр. 172 от 
04/12/2020 (и свързаните с тях Редове 
Ръководство), което в чл. 3 уточнява, "... във формиращата перспектива на оценката и 
подобряването на 
подобряване на обучението ". 
Следователно началното училище е призовано да приложи оценката за обучение, която 
„предшества, 
придружава и следва "всеки учебен процес и трябва да дава възможност да се оцени напредъкът в 
учене на учениците ". 
Следователно учителите ще оценят за всеки ученик нивото на усвояване на целите на учене, 
конкретно идентифицирано като обект на периодично и окончателно оценяване. Важно е незабавно 
да се преодолее логиката, лежаща в основата на гласуването, също и защото оценката с 
описателната преценка позволява да се подчертае разликата в нивото, постигнато в различните цели 
на 
изучаване на същата дисциплина, която с гласуването не беше възможно да се изрази. 
Четиримесечна глобална преценка винаги ще бъде изразена в документа за оценка, който ще 
подчертае 
ученикът по отношение на мотивация, участие, социализация, интерес, старание, умения характер и 
човек, склонности и други. 
Също така текущите проверки ще бъдат оценявани, евентуално, без използването на цифрово 
гласуване, за не 
създават объркване. 
тази комуникация ще бъде преведена на различни езици за лесно разбиране от семейства, които не 
говорят италиански. 
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