Анализ на резултатите от измерванията на PISA по природни науки
като показател за състоянието на обучението по физика в България
Г. Георгиев, ЦКОКУО, М. Гайдарова, СУ „Св. Климент Охридски”
Обучението е съвкупност от дейности, ориентирани към усвояване и използване
на знания и умения. Съдържанието на обучението по физика се определя от
предварително дефинирани ДОИ, на базата на които са разработени учебни програми
(стандарти), в които се посочват очакваните резултати от обучението (Учебни
програми, Задължителна и профилирана подготовка, МОН, С., 2003 г.). Едни от
основните въпроси, които може да се поставят, е дали тези стандарти са в съответствие
с тези от страните с доказано качество на обучението и дали постигането им от
учащите се е достатъчно за тяхното пълноценно участие в обществения живот.
Напоследък се засилват тенденциите в световен мащаб за преосмисляне на
съдържанието по физика в училищните курсове. Акцентира се на социалнозначимите
знания и умения, които формират „уменията за живот” и са насочени към решаване на
проблемите на човека в окръжаващия го свят (Европейска референтна рамка, 2006 г.),
т.н. ключови компетентности. Ключовите компетентности по природните науки
включват използване на научни знания и методи за обяснение на природните явления,
умения да се формулират въпроси и да се аргументират отговори, умения за събиране и
анализиране на информация, умения за критична оценка и самооценка, разбиране на
последиците от човешката дейност, критично мислене, подготовка за учене през целия
живот и др. Какви ключови компетентности трябва да придобият учениците, така че
успешно да се справят с реалния живот? Защото: „Образованието е това, което остава,
след като си забравил всичко, което си научил в училище” – Лауе.
PISA (Programme for International Student Assessment) е част от дългосрочна
програма за международно оценяване на постиженията на 15-годишните ученици,
финансирана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
за изработване на индикатори за качеството на образованието. Ако разгледаме
програмата (Природните науки, училището и утрешния свят. Резултати от участието на
България. ЦКОКО, С., 2006); (Училище за утрешния ден. ЦКОКО, С., 2009),
(www.pisa.oecd.org/) ще видим, че тя измерва познания и умения на учениците,
необходими за успешното им реализиране в бъдеща конкурентна среда и
интегрирането им в обществото като самостоятелни граждани. Анализът на резултатите
от последните измервания на ключовите компетентности на българските ученици по
четене, математика и природни науки (2000, 2006, 2009 г.), в които участва и България,
показва необходимост от сериозна промяна в образователните политики.
Какво измерва PISA?
 умения на учениците да прилагат знания и опит, придобити в училище, в
ситуации от реалния живот;
 умения за формулиране, тълкуване и решаване на проблеми;
 формиране на ключови компетентности, позволяващи решаването на конкретни
задачи с междупредметен характер;
 отношението на учениците към природните науки.
Оценяваните области по природни науки се изследват в контекста на
съдържанието и структурата на знанията, дейностите, които се очаква да се осъществят,
както и стратегиите, които се използват за решаване на конкретни проблеми. Дефинира
се понятието грамотност по природни науки, която включва познание за идеи и
концепции за природата и природните явления; овладяване на методи за научно
изследване – описване, обясняване и предвиждане на явления; разбиране на процеса на

научно изследване; тълкуване на доказателства и изводи; оценяване на технологиите,
опазването на околната среда и здравето на хората.
Оценявани области в PISA 2009 по природни науки

Определение и
отличителни
характеристики

Съдържание

Природни науки
Степента, в която ученикът:
 притежава познание по природни науки и го използва за
формулиране на проблем, придобиване на ново познание,
обясняване на природни процеси и явления, правене на
аргументирани заключения по въпроси, свързани с природните
науки;
 разбира особеностите на природните науки като част от
човешкото познание и един от начините за изучаване на природата;
 разбира как природните науки и технологиите формират нашата
материална, интелектуална и културна среда;
 участва в обсъждането но проблеми, свързани с природните науки
и споделя идеи.
Познание по природни науки:
 Физични системи
 Земя и Космос
 Биологични системи
 Технологични системи.

Познание за природните науки:
 Научно изследване
 Научно обяснение.
Научни задачи и процеси:
 Определяне на научни проблеми
Компетентности
 Научно обясняване на природни процеси и явления
 Използване на научни данни и доказателства.
Областите на приложение на природните науки, като се акцентира
върху използването им в индивидуален, обществен и глобален
аспект:
 Здраве
Контекст
 Природни ресурси
 Околна среда
 Риск
 Границата между науката и технологиите.
Какъв инструментариум използва PISA?
PISA използва тестове, в които половината от задачите са с избираем отговор
(един верен от четири или пет възможни), като тук се включват и задачите с
алтернативен отговор (да/не). Другата половина от задачите са със свободен отговор.
Трудността на задачите зависи от следните характеристики:
 сложността на контекста, в който е формулирана задачата;
 доколко са познати на учениците идеите, процесите и терминологията, които се
използват;
 какви и колко на брой действия (стъпки) трябва да извърши ученикът, за да стигне до
крайното решение;

 доколко абстрактни са идеите и концепциите, които ученикът трябва да приложи за
решаването на задачата;
 каква е степента на осмисляне о обобщаване, необходима за формиране на преценка,
извод и обяснение.
Задачите са разпределени в шест равнища на постижения:
 Задачите от І и ІІ равнище са несложни, формулирани са в познат контекст и
изискват елементарно тълкуване на ситуацията или познаване на природните процеси и
явления.
 Задачите от ІІІ и ІV равнище са по-сложни, решаването им изисква предимно анализ
на ситуации, които са непознати за учениците. Решаването на някои задачи изискват
познания по различни природни науки.
 Задачите от V и VІ равнище са свързани с обяснение на ежедневни ситуации със
средствата на науката, използват се познанията по природни науки в непознат контекст.
За успешно решаване на задачите от учениците си изисква да съпоставят отделни
елементи от информация, като извършат няколко последователни действия, да
аргументират формулираните от тях заключения, да покажат критично и абстрактно
мислене.
Тестът по природни науки от 2009 г. включва 53 въпроса, които са разпределени
според съдържателните области по следния начин:
 физични системи – 6;
 биологични системи – 9;
 Земя и Космос – 7;
 Технологични – 4;
 Научно изследване – 14;
 Научно обяснение – 13.
Какъв е средният резултат на българските ученици по природни науки в PISA
2009?
Средният резултат на българските ученици по природни науки в PISA 2009 e 439
точки. Средната стойност на използваната скàла по природни науки е 500 точки.
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Този резултат е с 5 точки по-висок от средния резултат в PISA 2006 (434 точки),
но с 12 точки по-нисък от средния резултат в PISA 2000 (448 точки).
И в трите етапа на програмата, в която участва България (2000, 2006, 2009),
резултатите по природни науки показват, че учениците:
 притежават познания и умения, необходими да се справят с познати несложни
задачи и проблеми;
 определят причините и интерпретират буквално резултатите от научно
изследване;
 притежават необходимото познание по природни науки да правят изводи, които
се основават на несложни проучвания;
 оценяват връзката между несложен модел и явлението, което той пресъздава.
С този резултат българските ученици заемат 46 място от общо 65 страни
участвали в изследването. България е в една група със Сърбия, Румъния, Чили и
Уругвай. Този резултат е значително под средния за страните членки на ОИСР.

Изненадващи ли са резултатите?
Всички оценявания, провеждани до сега, измерват по-ниски познавателни
равнища – знания, разбиране и приложение. Единствено в ДЗИ са включени задачи със
свободен отговор, с които по принцип е възможно да се измерят по-високи когнитивни
равнища. Но ние не можем да оценяваме умения, които не са дефинирани в
стандартите. В сега съществуващите програми уменията, които се оценяват при найвисоките равнища от скàлата на PISA, заемат съвсем скромно място. В ядро
„Наблюдение, експеримент и изследване” са дефинирани само 4 стандарта, отнасящи
се до знания за научно изследване; усвояване на научни методи, и анализ и
интерпретация на данни. Да направим сравнение с други стандарти, напр. този на
Англия и Уелс (National curriculum, Department of education and science and the Welsh
office, 2008). Той съдържа знанията и уменията за общозадължителното обучение по
природни науки, което съответства на нашето гимназиално образование. От четирите
раздела на програмата първият е посветен на научния подход. В раздела се дефинират
очаквани постижения на учениците, свързани с осъществявания на изследвания,
проучвания и проверка на хипотези, комуникации – използване на източници на
информация, естество на науката – знания за научни методи и подходи и др.
В заключение може да се каже, че нашите ученици са се справили според
изисквания от тях потенциал от знания и умения, поставени чрез ДОИ (постиженията
им са на ІІ равнище по скàлата на PISA).
Да се надяваме, че предприетите мерки от МОМН с поставяне на нови ДОИ и
написването на произтичащите от тях учебни програми и учебници, ще покажат в
изследването на PISA 2012 резултат, който да не се отличава съществено от средния на
ОИСР.
Предлагаме една от задачите от тестовете по природни науки за 2006 и 2009 г.
(Училище за утрешния ден. ЦКОКО, 2010). Текстът и форматът са непроменени, както
са предложени на учениците.

ПАРНИКОВ ЕФЕКТ
Прочетете текстовете и отговорете на въпросите, които следват.
ПАРНИКОВИЯТ ЕФЕКТ: ФАКТ ИЛИ ИЗМИСЛИЦА?
Живите същества се нуждаят от енергия, за да оцелеят. Енергията, поддържаща живота на
Земята, идва от Слънцето, което излъчва енергия в Космоса, защото е горещо. Малка част от
тази енергия достига Земята.
Земната атмосфера изпълнява ролята на защитен слой около повърхността на нашата
планета, като я предпазва от резки температурни промени, каквито биха съществували в един
свят без въздух.
По-голямата част от енергията, идваща от Слънцето, преминава през земната атмосфера.
Земята поглъща част от тази енергия, а друга част се отразява от земната повърхност. Част от
тази отразена енергия се поглъща от атмосферата.
В резултат на това средната температура на земната повърхност е по-висока, отколкото би
била, ако нямаше атмосфера. Земната атмосфера действа като парник, откъдето идва и
терминът парников ефект.
Твърди се, че парниковият ефект става по-отчетлив през ХХ в.
Факт е, че средната температура на земната атмосфера се е повишила. Вестниците и
периодичните издания често посочват увеличеното отделяне на въглероден диоксид като
основна причина за покачването на температурите през ХХ в.
Андрей е ученик и се интересува от вероятната връзка между средната температура на

земната атмосфера и количеството на отделения в нея въглероден диоксид.
В библиотеката той попада на следните две графики.
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От информацията, представена в двете графики, Андрей прави извод, че със сигурност
повишаването на средната температура на земната атмосфера се дължи на увеличеното
отделяне на въглероден диоксид.
Въпрос: ПАРНИКОВ ЕФЕКТ
Кое в представените графики подкрепя извода на Андрей?
..................................................................................................................................................................
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Пълен кредит
Позовава се на увеличаването както на средната температура, така и на отделения въглероден
диоксид.
Примерни отговори на ученици:
 Температурата се увеличава едновременно с отделения въглероден диоксид.
 И двете графики растат.
 Защото и двете графики започват да растат през 1910 г.
 Температурата се повишава с увеличаването на отделения CO2.
 Кривите на двете графики растат едновременно.
 Всичко се покачва.
 Повече отделен CO2, по-висока температура.
Позовава се (в общи линии) до пряка зависимост между температурата и отделения въглероден
диоксид.

[Бележка: Предназначението на този код е да отчете използването от ученика на
термини
като
„пряка
зависимост”,
„подобна
форма”
или
„правопропорционален”; макар че посоченият примерен отговор? не е напълно
точен, той показва удовлетворително разбиране, за да получи кредит по този
код.]
Примерни отговори на ученици:
 Количеството на СО2 и средната температура на Земята са правопропорционални.
 Графиките имат подобна форма, което показва зависимост.
Level

Равнище
6

Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Компетентност: Използване на научни данни и доказателства
Познавателна категория: “Научно обяснение” (Познание за природните науки)
Област на приложение: Околна среда
Контекст: Глобален
Трудност: 529
Верни отговори: 53,95%
(по резултатите на българските ученици – 30,58 %)
Ученици, които не са работили по въпроса (по данни за България) – 36,57%
Трето равнище на скàлата

707.9
5
633.3

558.7

484.1

409.5

334.9

Коментар на въпроса: От учениците се изисква да тълкуват графични данни и да направят
извод за връзката между повишаването на средната температура и емисиите от въглероден
диоксид. Въпросът е формулиран в глобален контекст – замърсяването на околната среда, и
изисква умения, които са част от категорията „Научно обяснение”.
Учениците, които са отговорили правилно на този въпрос, притежават умения за извличане на
данни от графики и за използването им за аргументиране на извод.
Въпрос: ПАРНИКОВ ЕФЕКТ
Друг ученик, Жана, не е съгласна със заключението на Адрей. Тя сравнява двете графики и
посочва, че отделни части от тях не подкрепят неговия извод.
Посочете като пример част от графиките, която не подкрепя извода на Андрей. Обяснете
отговора си.
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Пълен кредит
Посочва отделна част от графиките, в която двете криви не нарастват или не намаляват
едновременно и дава съответно обяснение.
Примерни отговори на ученици:
 През периода 1900-1910 г. (около него) CO2 се е увеличил, докато температурата се
е понижила.
 През периода 1980–1983 г. количеството на отделения въглероден диоксид
намалява, а температурата се увеличава.
 През ХІХ в. температурата е относително постоянна, но първата графика показва
повишаване.
 Между 1950 и 1980 г. температурата не се увеличава, докато CO2 се увеличава.
 От 1940 до 1975 г. температурата не се променя, докато количеството на отделения
въглероден диоксид се повишава рязко.
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 През 1940 г. температурата е значително по-висока в сравнение с 1920 г., докато
количествата на отделения въглероден диоксид са съпоставими.
Непълен кредит
Посочен е верен период, но без обяснение на отговора.
 1930–1933 г.
 преди 1910 г.
Посочена е само една конкретна година (не период от време), със задоволително обяснение.
 През 1980 г. намалява количеството на отделения въглероден диоксид, но
температурата още нараства.
Посочва пример, който не подкрепя извода на Андрей, но допуска грешка при посочването на
периода. [Бележка: Необходимо е да е налице доказателство за тази грешка, например
верният отговор е отбелязан върху графиката, но е допусната грешка при пренасянето на
тази информация в текста.]
 Между 1950 и 1960 г. температурата намалява, а количеството на отделения
въглероден диоксид се увеличава.
Изтъква разликите между двете криви, без да е посочен конкретен период.
Примерни отговори на ученици:
 На някои места температурата се повишава дори и когато отделеният въглероден
диоксид намалява.
 Преди количеството на отделения въглероден диоксид е било малко, но независимо
от това температурата е била висока.
 Докато графика 1 нараства постоянно, то графика 2 не нараства и остава постоянна.
[Бележка: остава постоянна „като цяло”.]
 Тъй като в началото температурата е все пак висока, докато количеството на
отделения въглероден диоксид е незначително.
Посочва неравномерности в някоя от графиките.
Примерни отговори на ученици:
 Към 1910 г. температурата се понижава и остава ниска за определен период от
време.
 Втората графика показва понижаване на температурата на земната атмосфера
малко преди 1910 г.
Посочва различия между графиките, но обяснението е незадоволително.
Примерен отговор:
 През 40-те години времето е горещо, но количеството на отделения въглероден
диоксид е много малко. [Бележка: Обяснението е незадоволително, но
посочената разлика е ясна.]
Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Компетентност: Определяне на научни проблеми
Познавателна категория: ”Научно обяснение” (Познание за природните науки)
Област на приложение: Околна среда
Контекст: Глобален
Трудност: Пълен кредит 659; Непълен кредит 568
Верни отговори: 34,49%
(по резултатите на българските ученици – пълен кредит: 15,03% и непълен кредит –
10,85 %)
Ученици, които не са работили по въпроса (по данни за България) – 56,01%
Равнища на скàлата: пълен кредит – пето равнище и непълен кредит – четвърто
равнище

Level
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6
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Коментар на въпроса: Този въпрос изисква от учениците да посочат част от графика, в която
не се съдържат данни в подкрепа на направен извод. Учениците определят тенденциите, които
се илюстрират чрез графиките. Те следва да покажат умения за анализ и комбиниране на данни
от двете графики и обясняване на различията между тях. Такъв отговор съответства на пето
равнище.
Ако ученикът разбира смисъла на задачата и коректно определя разликите между двете
графики, но не може да ги обясни, той получава непълен кредит. Този резултат съответства на
четвърто равнище.
Тъй като проблемът, който служи като основа на задачата, е от глобален характер, то и
контекстът на задачата е глобален. Уменията, които ученикът следва да притежава, за да
интерпретира коректно данните, се отнасят към категорията „Научно обяснение”.
Въпрос: ПАРНИКОВ ЕФЕКТ
Андрей упорито твърди, че повишаването на средната температура на атмосферата на земята е
причинено от увеличеното отделяне на въглероден диоксид. Жана обаче смята, че това
заключение е прибързано. Тя казва: „Преди да приемеш това заключение, трябва да се увериш,
че другите фактори, които оказват влияние върху парниковия ефект, не се променят”.
Посочете един от факторите, за които говори Жана.
...............................................................................................................................................

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Пълен кредит
Посочва фактор, свързан с енергията/излъчването на слънцето.
Примерни отговори на ученици:
 Слънцегреенето и вероятно промяната в положението на Земята.
 Енергията, отразена от земята. [Като приемаме, че под земята ученикът има
предвид земната повърхност.]
Посочва фактор, отнасящ се до природен елемент или потенциален замърсител.
Примерни отговори на ученици
 Водните изпарения във въздуха.
 Облаците.
 Явления като вулканичните изригвания.
 Замърсяване на атмосферата (газ, горива).
 Количеството на изгорелите/отпадъчните газове.
 Фреоните.
 Броят на автомобилите.
 Озонът (като съставка на въздуха).

Level

Равнище
6
707.9
5

Вид на въпроса: Въпрос със свободен отговор
Компетентност: Научно обясняване на природни процеси и явления
Познавателна категория: “Земя и Космос” (Познание по природни науки)
Област на приложение: Околна среда
Контекст: Глобален
Трудност: 709
Верни отговори: 18,91 %
(по резултатите на българските ученици – 15,18 %)
Ученици, които не са работили по въпроса (по данни за България) – 61,66%
Шесто равнище на скàлата

633.3

558.7

484.1

409.5

334.9

Коментар на въпроса: Ученикът следва да анализира извод за факторите, които оказват
влияние върху парниковия ефект. Този въпрос обединява умения от две области: определяне на
научни проблеми и научно обясняване на природни процеси и явления. Ученикът трябва да
разбира значението и ролята на контролните фактори и да определи величините, които да бъдат
измерени. Той следва да използва научно познание за Земята, за да може да определи поне един
от факторите, които да бъдат контролирани.
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