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I. Анализ на резултатите на НВО по БЕЛ 2022 г. 

1. Основни характеристики  

Таблица 1 

Брой участници  73 Брой задачи  26 

Минимален резултат  25,5 Максимален резултат  95 

Среден резултат  53.76  Резултатите са за училището 

 

2. Разпределение на учениците по пол и по получен резултат 

Таблица 2 

 Среден 

резултат 

Мъже Жени Разлика 

между 

резултатите  

по пол 

За страната 53.63 48.48 59.11  

За София регион 49.24 44.23 54.37  

За ОУ 

„Митрополит 

Авксентий 

Велешки“ 

53.76 51.07 55.53 - 4.46 

Повишен резултат: 

- за страната 

- за областта 

 

+ 0.13 

+  4.52 

 

+ 2,59 

+ 6,84 

 

 

-3.58 

 

-1.16 

 

  

3. Съдържателен анализ 

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки “, гр. Самоков, е иновативно средищно 

училище, в което учат ученици с  различен социален  статус, в този випуск над 40% са 

учениците от уязвими групи. Резултатът им е отразен в Таблица 4. За да се намалят 

отсъствията им от училище, за да се овладяват компетентностите, зададени от ЗПУО и 

ДОС и произтичащите от тях наредби, учениците бяха обучавани с модерни технически 

средства и методи. Използвани бяха електронни учебници, платформи като 

„Академико” „Уча се“, „Леърнинг апс“, комбинацията на традиционни и модерно, на  
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различни методи на преподаване, чрез осигуряване на достъпност и разбиране на 

учебния материал бяха подобрени индивидуалните резултати на учениците, беше им 

дадена възможност всеки да учи на собствена скорост, но да преодолява дефицитите си 

в изграждане на езикови, литературни, комуникативни компетентности.  

През учебната 2020/2021 година активно се работи за подобряване на качеството 

на усвоените знания на учениците от VII клас с цел максимално добро представяне на 

Националното външно оценяване по БЕЛ. Писмените изпитвания се провеждат под 

формата на тест, който е аналогичен на тестовете от НВО, използвани в предходните 

години. В обучението по български език се акцентира на усвояването на всички знания 

и компетентности, заложени в учебните програми по БЕЛ от 5., 6. и 7.клас. В 

обучението по литература се работи върху четенето с разбиране на изучаваните 

художествени творби, основните литературни термини и понятия: тема, сюжет, 

композиция, персонажи, авторово послание и идейна насоченост; изграждане на 

патриотично самосъзнание и общочовешки ценности. Редовно се използват учебниците 

по български език и литература, учебни помагала с текстове и задачи, сборници и други 

подходящи материали. 

Част от учениците участваха в НП „Подкрепа за успех”. 

Голям е броят ученици от уязвими социални групи, като повечето от тях са 

билингви, те нямат изградени компетентности, които да подпомагат разбирането на 

проблематиката в литературното произведение.  Учениците срещат затруднения при 

разбирането на част от произведенията, заради архаичния език, тематиката също остава 

неразбрана, поради ниската обща култура и по-слабите им познания по история и 

непознаването на миналото. Между исторически факти и литературни произведения, 

отразяващи определеното историческо време, няма паралелност при изучаването в 

отделните класове.  

Задължително се провеждаха ежеседмично консултации по БЕЛ за всички 

ученици през втория учебен срок.. 

В часовете се изграждаха  умения за работа с тест по формата на НВО, 

определен от МОН. Бяха изготвени единни критерии за оценка на тестовете, на 

писмените и устните  изпитвания, съобразени с утвърдените наредби, произтичащи от 

ДОС. 

Обучението в онлайн среда в 5. и 6. клас се оказа демотивиращо за учениците и 

голяма част от учебния материал остана частично усвоен, въпреки направения в 7. клас 

преговор при подготовката за НВО. Разколебани са знанията и уменията на учениците 

за време на глагола, нелични глаголни форми, предлог, еднородни и обособени части 

на изречението. Учебното съдържание е от 5. и 6. клас, а обособените части се изучават 

в 7. клас. Поради особеностите на онлайн обучението не всички седмокласници успяха 

да овладеят тази трудна материя.Недостатъчно е и времето за изучаване на горните 

единици в 5. и 6. клас, освен това в урочната система е предвидено да се изучават в 

края на учебната година, което доведе до липсата на време за трайно овладяване.  

Средните резултатите на учениците са показани в таблица 4, от която се вижда, 

че са по-високи от тези в областта и в страната.  
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Таблица 3  Съпоставителни средни резултати 

 

Брой точки за  

страната 2022 

 - 53.63 

Брой точки за  

Софийска 

област 2022 

- 49.24 

Брой точки за 

училището 

2022 

 – 53.76 

Развитие 

спрямо 

предходни 

години 

 

51.06 45.74 52.35 Повишени 

спрямо 2020 

53.86 49.54 68.33 Понижени 

спрямо 2021 

 

Резултатите на момичетата са по-високи от тези на момчетата с  4.46 точки 

(Таблица 2). Тази разлика може да бъде обяснена с психо-физическите  особености на 

подрастващите. Запазена е тенденцията момичетата да получават по-висок резултат 

както в областта, така и в страната. Най-високият резултат при момичетата е 95 т., а 

при момчетата – 85 т. Най-ниският резултат е 25,5 точки. 

В училището се обучават голям брой ученици от уязвими социални групи. 

Радостен е фактът, че постигнатия среден резултат от НВО при тях се доближава до 

средния за областта, а има ученичка с  70.5. 

 

Таблица 4 Среден резултат на ученици от уязвими социални групи 

 

Общ брой 

ученици, 

положили 

изпит 

Общ брой 

ученици от 

уязвими 

групи, 

положили 

изпит 

Среден 

резултат на 

всички 

ученици 

Среден 

резултат на 

учениците от 

уязвими 

групи 

74 20 53.76 43.18 

 

 

 

 

Таблица №5 Сравнителни резултати на учениците според броя точки 

Брой 

точки: 

над 

90  

над 

80  

над 

70  

над 

60  

над 

50 

над 

40 

над 

30 

под 

30 

Общ брой 

ученици 

 

1 

 

4 

 

7 

 

11 

 

17 

 

13 

 

9 

 

3 

Ученици от 

уязвими 

групи  

 

- 

 

1 

 

1 

 

3 

 

2 

 

5 

 

6 

 

2 
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В направените анализи и препоръки от експерти на МОН след НВО по БЕЛ 2022 

г. учебният материал по литература, които не е овладян,  е основно от 6. клас.  

Необходимо е да се обърне внимание на упражненията в 7. клас, да се прави 

идеен, тематичен и съдържателен паралел между литературните произведения, 

изучавани в различните класове на прогимназиален етап. 

По български език и литература близо 70% от седмокласници разбират това, 

което четат. Почти 60% от тях разчитат и внушенията на цитат от изучавана 

литературна творба 

Средният успех по БЕЛ от националното външно оценяване е съизмерим с този 

от миналата година – 53,63 точки от максимум 100 през 2022 г. спрямо 53,83 през 2021 

г. Изводите от получените на изпитите резултати: По български език и литература 

близо 70% от седмокласниците разбират това, което четат. Почти 60% от тях разчитат и 

внушенията на цитат от изучавана литературна творба. Около половината обаче се 

затрудняват да извличат информация от схематично представени данни – в таблица или 

диаграма, а не в свързан текст. 

Седмокласниците се справят по-добре със задачите с избираем отговор, 

допълват от МОН. Над 80% от учениците нямат проблем с откриването на синоним на 

дадена дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 70% от тях обаче не успяват 

да определят дадено изречение по състав. 

При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена 

и преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти ученик е 

получил максималния и около максималния брой точки на задачата, свързвана с 

поправяне на грешки в текст. 

Около две трети се ориентират в изучавани творби по отношение на жанр, 

мотив, герои, образи. Малко над 40% не успяват да свържат герой от изучена творба 

със съответната му характеристика. 

Преразказът на разказа „Талисманът“, заради който множеството въпроси на 

родители предизвика МОН да отговори как е избран текста, като цяло не е затруднил 

седмокласниците, сочат от ведомството. Учениците показват умения за изграждане на  

текст, макар че невинаги предават съдържанието подробно. Все още има ученици, 

които се затрудняват при прилагането на правилата на книжовния език. Наблюдават се 

проблеми и с графичното оформяне на текста. 

 

4. Мерки и препоръки за подобряване на резултатите от НВО по БЕЛ: 

1. В обучението по БЕЛ: 

• Учебните часове, с които се увеличава броят на часовете по БЕЛ в 5. и 6. 

клас, да бъдат използвани за упражнения в проблемните за усвояване 

урочни единици посочени от МОН 

• Да се прилагат иновативни и интерактивни методи на обучение, в 

резултат на които учениците по-активно да участват в образователния 

процес в съответствие с възможностите и потребностите си. 

• Учебния материал да се поднася по начин, който да провокира 

самостоятелното мислене на ученика с цел да стане активен участник в 

учебния процес със съзнателно и волево усвояване на теоретически 

знания и практически умения. 
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• Да се търсят нови формати (програми, проекти, конкурси, издаване 

на вестник, ученически сайт) за изява на учениците, допринасящи за 

повишаване на тяхната мотивация за активно участие в обучението по 

български език и литература. 

• Да се използва практическо приложение на придобитите знания чрез 

изработване на училищни проекти, презентации, постери по изучаваните 

теми и други атрактивни формати. 

• Да се използват  възможностите на ИКТ за онагледяване и достъпно 

възприемане на учебния материал. 

• Да се мотивират учениците за участието им в организираните от 

училището състезания и олимпиади  по БЕЛ. 

• Да се изготви нова училищна стратегия за насърчаване на грамотността, 

насочена към уязвимите социални групи. 

• Учителите да повишават собстената си квалификация чрез участие в 

различни обучения и форуми. 

• да се работи с различни видове текстове, като се наблегне на развиването 

на четирите когнитивни процеса: търсене и извличане на определена 

информация, извеждане на преки заключения, интерпретиране и 

обобщаване на идеи и информация, анализиране и оценяване на 

съдържанието, езика и структурата на текста. 

2. Системно да се изисква от учениците да правят изводи и обобщения, като 

посочват причинно-следствени връзки и използват терминологията на 

съответния предмет и област. 

3. Да се развиват уменията на учениците за формулиране на теза и обосновани 

аргументи, които да я доказват. 

4. Да се изисква подробно и подредено описване на решенията на задачите по 

математика. 

 

 

5. Да се прилагат иновативни методи в процесите преподаване и учене, водещи до 

развитие на логическото мислене и повишаващи мотивацията за учебен труд. 

6. Учебната работа да бъде насочена към развитие на познавателни умения за 

прилагане на усвоените знания в нестандартни учебни и в житейски ситуации. 

7. Регулярно провеждане на индивидуални и групови консултации по предмети с 

цел преодоляване на констатирани дефицити. 

 

Изготвил: Славея Петрунова, ст.учител по БЕЛ 
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