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Резултати от 
Международното изследване на уменията за четене

на учениците от 4. клас



Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)

Международен консорциум:

• TIMSS&PIRLS International Study Center – Международен 
изследователски център към Lynch School of Education, Boston Collage

• International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
(IEA) – Международна асоциация за оценяване на постиженията в 
образованието 

• IEA Hamburg – Център за обработка на данни и изследвания към 
Международната асоциация за оценяване на постиженията в 
образованието 

• Statistics Canada – Статистически институт на Канада

Координатор на PIRLS 2016 за България – Център за оценяване в 
предучилищното и училищното образование към Министерство на 
образованието и науката



PIRLS 2016

• 5-годишен цикъл на провеждане – предишни 
изследвания през 2001, 2006 и 2011

• Разширяване на обхвата чрез ePIRLS и PIRLS Literacy 

• Период на провеждане:

10.2015 – 12.2015 за южното полукълбо

04.2016 – 06.2016 за северното полукълбо

• Брой участващи страни – 50

• Публикуване на енциклопедията, съдържаща характеристиките 
на образователните системи на страните – септември 2017 на 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/

• Публикуване на международния доклад – декември 2017 на 
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/

http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/encyclopedia/
http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/international-results/


PIRLS 2016 в България

• Четвърто поредно участие – след 2001, 2006 и 2011

• Период на провеждане: 11.04.2016 – 28.04.2016 

• Участие:

• 4281 ученици в 4. клас

• 214 начални учители

• 153 училища (начални, основни и средни)

• 4242 родители

• Средна възраст на учениците по време на провеждане на 
изследването – 10,8 години

• Очаквано публикуване на националния доклад – юли 2018



Изследователски инструментариум

Тестови книжки:
• 15 тестови книжки, съдържащи два текста със задачи към тях 
• 1 пълноцветна читанка, съдържаща един литературен (художествен) и 
един информативен (научнопопулярен) текст
• Книжка R, съдържаща задачите към текстовете в читанката

Въпросници:
• за ученика
• за учителя
• за училището
• за родителите

• Всеки ученик получава по една тестова книжка и по един въпросник
• Време за работа върху тестовите книжки – 2 сесии по 40 минути
• Време за попълване на въпросника за ученика – около 30 минути



Видове текстове, включени в PIRLS

Литературни (художествени) текстове 
Завършени кратки истории, допълнени с подходящи 
илюстрации. Историите имат сюжет с едно или две 
централни събития, в които участват един или двама 
главни герои. 

Информативни (научнопопулярни) текстове 
Структурирани текстове, включващи природни, 
географски, биографични или практически материали, 
подкрепени от подходящи диаграми, списъци, 
таблици, снимки, текстови полета или карти.



Характеристики на задачите в PIRLS 2016



Разпределение на постиженията по четене



Разпределение на постиженията по пол



Тенденции при постиженията за България

2 Изследваната популация обхваща под 

95% от националната целева популация 

Среден резултат на постиженията на  

момичетата

Среден резултат на постиженията на 

момчетата

ХХ Разлика в постиженията между 

момичетата и момчетата

* Разликата е статистически значима



Международни сравнителни равнища на способностите по четене



Международни сравнителни равнища на способностите по четене 
(продължение)



Разпределение в зависимост от международните сравнителни 
равнища на способностите по четене и тенденции



Фактори, влияещи върху постиженията по четене

• Семейството и семейната среда
• Образователните възможности
• Ранните занимания за ограмотяване
• Говоримия език в семейството 

• Посещаването на детска градина или предучилищна група

• Училищния климат и учебната среда
• Социално-икономическия статус на учениците
• Говоримия език от учениците

• Отношението към четенето на учениците

• Удовлетвореност на учителите



Семейство и семейна среда



Семейство и семейна среда



Семейство и семейна среда



Предучилищно възпитание и подготовка



Училище и училищна среда



Отношение на четвъртокласниците към четенето



Начални учители



Благодаря за вниманието!

За допълнителна информация се обръщайте към
Марина Мавродиева

главен експерт в ЦОПУО
02/9705657

m.mavrodieva@mon.bg


