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ПОСТМОДЕРНИЗЪМ И ПЕДАГОГИКА. Постмодерната педагогика изисква изменение на парадигмата.
 Отрицанието на метанаративите води от монокултурна към
мултикултурна перспектива ; от монодисциплинарни към и нтердисциплинарни курсове; от за крити училищни системи към
открити; от интрагенерационни към интергенерационни и и нтерпрофесионални отношения (родители, наставници), диалог,
многомерни оценки.
 Разнообразното население има различни потребности, в т.ч. и
образователни, различни представи за успешност, ефективност
и реализация.
 Нееднородността между културите на различните социални
класи и етноси засяга въпроса и за академичните неуспехи, в оди до дискриминация, незачитане, отчуждение и съпротива.
 Едно от основните направления на интеркулту рното образование е осигуряването на справедлива педагогика или стратегии
за работа с разнообразни ученици за създаване на демократи чно училищно общество. Сред тях е оценяването: „Учителите
трябва да използват разнообразни културно чувствителни м е-

тоди, за да оценят сложните познавателни и социални знания и
умения (J. Banks) [1].
КРИТИКА НА ТРАДИЦИОН НОТО ОЦЕНЯВАНЕ. Ориентацията на традиционните системи за оценяване е към продуктите на учебната
дейност (оценка на базата на цели и стандарти) или на нейния проц ес
(компетентности, изпълнение ), макар че те са звена на една и съща лог ика: стандарт — компетентност — майсторство — резултат.
Пороците на системата са : дискретност на процеса на оценяване,
фрагментарност и частичност на оценяваните качества, количествена насоченост на оценката, приемане като субект-обектно взаимодействие,
изкуственост на условията и т.н.
НОВОСТИ В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА НА ОЦЕНКАТА. В
последните 20 години станаха редица промени в теорията и практиката.
Оценката се променя заедно с другите елементи на обучението. Тя е
зависима от позицията на учителите, които стават наставници и съветн ици, насочващи учениците и които се възприемат като партньори.
Оценяването става неразделна част от процеса на обучение, то се
слива с него.
Системите за оценяване са диалогови, достъпни за учители, учен ици, родители и други заинтересувани.
Изменя се съдържанието на оценките: отказ от бална количествена
система и замяна с качествена – разгърната вербализирана характерист ика; оценяване само на изпълнението; оценка с фа кторно тегло за всеки от
параметрите; въвеждане на рейтингова си стема.
Все по-силно отклонение от процесуалната и диагностична функция
на оценката – тя става все повече л ичностно-ориентирана. Субектсубектен модел на взаимодействие.
Прилагане на косвени оценки, вместо преки; процес -ориентирани,
вместо продукт-ориентирани тестове; критериални вместо нормативни
тестове; мултидисциплинарни и интердисциплинарни глобални оценки
вместо дисциплинарни. Сп ецифични са тестиранията за отклонения от
нормата (хандикап-тестове).
Интеграция на качествени и количествени съставящи ; непрекъснатост вместо дискретност; системност вместо фрагментарност; множес твеност вместо единичност; гъвкаво ст вместо ригидност; естественост
вместо изкуственост.
Ученикът се разглежда в силна връзка с обкръжаващата среда (м одел на контекста), за да се индивидуализира силно оценката. Отчитат се
особеностите на класа и семейството.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ. Цел на системата за
оценяване е да се регистрира образователно превъзходство. Последното е
въпрос и на морални и политически категории – справедливост и равенство в правата (равен достъп).
Основната идея е, че подобието (сравнимост) вместо еднаквост та
(тъждественост, идентичност) е ключ към осигуряването на равни въ зможности за образование на всички ученици, в т.ч. и етнически разноо бразните, съвместимо с техните културни стилове (Gay, 1988).
ОЦЕНЯВАНЕ И СПРАВЕДЛИВОСТ. Оценяването е социална
дейност, която може да се разбере само ако се вземат под внимание ку лтурният, икономически и политически контекст, в които се извършва. То
в широкия смисъл на думата е форма на социален контрол за разпредел ението на културния капитал (Бурдийо). Оценката също е и индика тор за
възможностите в социалната конкуренция.
Оценката (особено писмената като критерий за по -висока образованост) е на основата на доминиращите ценности и е считана за мерито кратско средство, за разлика от системата на патронажа (номенклатурата).
В същото време уж справедливата оценка много често води до реа лна дискриминация на определени социални групи – основно жените и
малцинствата. [9;10]
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КУЛТУРНИ ВЛИЯНИЯ. Стандартизацията се счита традиционно за основание на оценката и за критерий за
образователна справедливост. Търсят се „свободни от културни влияния”
и „справедливи” инструменти и техники за тестиране и оценяване.
Тестирането и оценяването зависят от системата за комуникация,
т.е. от езика. Езикът е културен феномен.
Огромното болшинство от коментари за социокултурните дефицити
в тестирането и оценяването имат тенденция да се политизират.
Културата и социоикономическите възможности на учениците "възможности за учене" са игнорирани или минимизирани като фактор в
тестирането или в интерпретацията на оценките.
Не се търсят пътища за включване на тези социокултурни фактори
(контекстни променливи) в оценката.
КУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА СПОСОБНОСТИТЕ. Способностите на учениците се разглежда като признак на бъдещи достижения и
потенциал, който ще се развива, а не е неизменен. Традиционно, способностите на учениците се разглеждат в тесни граници, определени от та ксономиите.

Различните култури имат различни разбирания за способности, надареност и талант. При оценяването им може да стана така, ч е те да не се
оценят, ако не се съобразим с културата на детето (Frasier, 1992).
Универсални индикатори, проявяващи се различно в културна среда
(множествени интелигентности):
 Способност за манипулиране в символна среда.
 Способност за логическо мислене.
 Способност за използване на съхраненото в паметта знание за
решаване на проблеми.
 Способност за разсъждение по аналогия.
 Способност за трансфер на знание и умения в различна среда .
 Креативност и артистичност.
 Издръжливост: способност за справяне с учил ищни проблеми,
живеейки в бедност и с дисфункционално семейство.
 Способност за поемане на роли на възрастен в семейството по
отношение на по-малките и на семейното стопанство.
 Силно чувство за гордост и самоценност.
 Способност за лидерство и независимост .
 Разбиране на своето културно наследство. [ 7]
СПРАВЕДЛИВА (БЕЗПРИСТРАСТНА) ОЦЕНКА. ХХVІ конференция (Йерусалим, 2000) на Международната асоциация за оценяване в
образованието (IAEA) е на тема „Образователната оценка в мултикулту рното общество”. Същият мо тив е продължен и на конференцията в Ма нчестър (2003).
Всяка национална система за оценяване зависи от исторически и
политически решения, методи и възможности на оценяващ ите звена.
Ключовата дума е „справедливост” - социокултурен, а не техниче ски проблем. Справедливата оценка е част от цялостната среда в училище.
Ако оценката е безпристрастна по отношение да деца, които имат нера вни възможности за обучение, то едва ли тя е морално справе длива. Тя
просто е завършващ етап на една социална несправедливост.
Справедливата оценка е: персонифицирана, естествена и гъвкава, и
не е такава, когато е стандартизирана, безлична и холистична; когато точно измерва определени способности на съответното ниво; когато е резу лтат от диалог между учител и ученик.
Справедливата оценка е неотделима от справедливост във възмо жностите за достъп до това, което предлага учебния план. Достъпът зависи
от предшестващия живот на учениците, социоикономическия и културен
фон и достъпните образователни ресурси.

Ключови области за справедливостта при тестиране/оценяване в
мултикултурното общество.
 Дали изискванията към системата на оценяване отразяват н епосредствено културното и лингвистично разноо бразие?
 Как съдържанието и методите на оценка отразяват културното
разнообразие на учениците?
 Доколко ефективно се реализират различните групи?
ОЦЕНКА И ИНТЕРКУЛТУРНОСТ. В условията на мултикултурност, Shohamy (2000) предлага три модела за о ценяване:
(1) Асимилационен модел – няма оценка на предзнанието; оценка
на знания и умения, характерни за доминантната група. Оценява се вр емето на усвояване. Разработват се средства за облекчаване на процеса.
(2) Модел на признаването и оценка та на различното знание.
(3) Диалогов модел – знанието на различните групи влияе на дом иниращата група и го обогатява .
Няма културно неутрална оценка. Оценяваното знание винаги е „актуално” – т.е. културно определено и то е главно следствие от доминан тната култура.
На определени знания в учебния план се гледа като на фундамент на
доминантната култура и те са „свещени кра ви” – освен в учебните планове и тестовете те присъстват и в съзнанието на хората. Това важи най много за „официалната” история.
ГРЕШКИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО В МУЛТИКУЛТУРНА СР ЕДА. Оценката трябва да се прави и интерпретира като се отчита култу рният контекст, в който се провежда и в който си взаимодействат хората от
различните култури – учител и ученици.
Описват се четири глобални неправилни насоки при оценяването в
мултикултурна среда.
1. Предположението, че етикетажът решава проблема. Използването
на нови думи като мултикултурност, различия и пр. не означава, че оп еративно се прави нещо различно при оценяването.
2. Използване на норми, изведени от мнозинство то за оценка на
малцинството. „Правило на Тримата мускетари” – една мяра (еталон,
критерий, стандарт) с еднаква валидност и надеждност за всички е невъ зможният идеал на оценителите.
3. Игнориране на културните основани я при конструиране на оце нката. Монополизация на етноцентризма на мнозинствената култура.
4. Неотчитане на значенията на използваните методи на оценяване и
оценки за различните културни групи. „Аз съм нормален, вие – не”. [8]

МЕТОДИ ЗА КУЛТУРНО ЧУВСТВИТЕЛНО ОЦЕНЯВАНЕ.
Формата на оценяване и вида на оценката може диференцирано да засе гне резултатите за различните етнокултурни групи. Има различия при владеенето на езика - и на писмения, и на устния : в изразяването, емоционалността, експресивността. Има различия в отношението към различните
типове задачи в тестовете , при това различията не са еднопосочни в пр иродните и хуманитарни науки и при двата пола. Изследвания на повед ението на различните етноси в това отношение в света се броят на пръсти.
Всяка страна има традиции в оценяването, които засягат основно
съотношението на писмени и устни методи. При всички случаи тези тр адиции отразяват особеност ите и интересите на доминантната култура.
Методите трябва да са разнообразни, тъй като единственият подход
ще фаворитизира едни ученици, а трябва да се осигури еднаква възмо жност за всички:
 количествени и качествени оценки;
 оценяване в ситуация на конкуренция и на сътрудничество;
 индивидуално и групово оценяване;
 наблюдения, устно изпитване, практически тестове, стандарт изирани подходи; симулации, ролеви игри, кейс стъди ; саморефлексивни методи;
 изследователска работа в малки групи.
Особен проблем представлява оценяването на деца от лингвистични
малцинства, които нямат достатъчни комуникационни умения по бълга рски език – говорим и особено писмен; говорят български по начин, по влиян от техния майчин език; изпитват трудности в разбирането при сл ушане (особено при интерпретация).
СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПО МОДЕЛА „ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕЙСТВИЕ. Има няколко подхода, които си приличат по основната х арактеристика – оценяването е свързано с активна обратна връзка и взем ане на управленчески и педагогически решения в хода на действието.
 Развиващо оценяване. Идеята е на Scriven (1967). Познавателните ресурси на ученика са групирани в три зони: познавателно-емоционална активност (афективна страна), когн итивнопознавателна активност (интелектуална страна), позн авателноповеденческа активност (социална страна).
 Оценка при базирано на резултатите обуч ение. Идеята е, че
всички ученици са способни да учат и да достигнат високо н иво на компетентност, когато учителите се съобразяват с техн ите очаквания. Учители и ученици заедно поемат отговорност за
обучението. Учителят в началото персонифицира максималн о

програмата за обучението на всеки ученик. За целта се опред еля изходното ниво на компетентност чрез тестиране по предм ета и тест за интересите. [ 2]
 Оценка в класната стая. Classroom Assessment Techniques
(CAT) е система за получаване на многопосочна обратна връзка. Събраната информация е основа на диалога между ученици
и учители за качеството на процеса на обучение и за неговото
усъвършенстване. Отчита се контекста, социоикономическия и
културен фон, стиловете на учене. Самооценавяне.
 Непрекъснато оценяване . Оценката се променя в хода на оц еняването с опознаване на ученика и с развитието на неговите
нови потребности. Началната оценка се съпоставя с последв ащата информация.
 Оценяване на майсторството (mastery). Учебният план е разработен като система от компетентности - йерархия от образователни цели. Всяка е свързана с критерии за изпълнение. Уч еникът се тестира на най-ниско ниво (претест) и съобразно с р езултатите се разработва индивидуа лизираната програма за об учение (корекционна стратегия). Всяко ниво се те стира. [3]
ДИНАМИЧНО ОЦЕНЯВАНЕ (Dynamic Assessment). Идеята е
свързана с името на Carol S. Lidz и е неовиготскианска. В Проксималната
зона на развитие се осъществява взаимодействие с детето и се предизвиква изменение.[5]
Това е интерактивен подход при оценяването, основан на способността на ученика да отговаря на интервенциите. Особености:
 Основно предположение - всички ученици са способни за и зменение (модифицируемост). Това е в конт раст с основното
предположение на стандартизираното тестиране – че възможностите на хората са устойчиви.
 Оценката е съсредоточена върху процеса на решаване на про блеми от ученика, включително и такива, от които в момента се
затруднява.
 Активно вмешателство на учителя при оценяването с цел да се
предизвикат преднамерено изменения в нивото на развитие.
 Оценката трябва да дава информация за това, какви вмешате лства успешно предизвикват изменение в ученика (съединение
на оценка и вмешателство).
 Оценката е по схемата: претест-интервенция-посттест.
 Оценката е най-ефективна когато е индивидуална.
 Моделът е допълнение към традиционния подход и не е алте р-

натива.
Процедура на динамичната оценка. Има четири варианта:
1. Открит, клиничен подход, стандартни задачи и свъ рзани с тях
проблеми. Вмешателството визира принципите и стратегиите за решение
на проблеми.
2. Решаване на стандартни задачи и стандартизирани вмешателства,
прилагани към всички или към групирани (диференциация) ученици. Т ака се намалява отрицателният еф ект на културните фактори.
3. Процедура на степенувани дразнители – на учениците се предлагат все по-явни намеци и подсказки в отговор на неправилните отговори.
Подходът е еднакъв към всички или диференциран.
4. Съчетаване на стандартни задачи с вмешателст ва, основани на
„най-добрите” методи на обучение. Степента на стандартизация на вм ешателствата може да варира. Основно се прилага при деца със специални
образователни потребности.
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