
 
БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апробация на статистически модели за оценка на 

добавената стойност на училищата използващи 

резултати от национални оценявания  
 

Основни резултати и изводи 
 

 

 

 

 

 

 

 

Май, 2015 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТОВНА БАНКА       

РЕГИОН ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ 

СЕКТОР “ОБРАЗОВАНИЕ”    

         
 

 
 

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



1 

 

 

 

Благодарности 

 
Този доклад е изготвен в рамките на Програмата за безвъзмездна техническа помощ на 

Световната банка (СБ) в отговор на поисканото от Министерството на образованието и 

науката (МОН) апробиране и документиране на приложенията на статистически модели за 

оценка на добавената стойност на българските училища чрез анализ на  данните от 

националните външни оценявания. Апробацията и докладът са изготвени от екип с 

ръководител Пламен Данчев (специалист в сферата на образованието на Световната банка) и 

изследователи от Българското дружество за измерване и оценяване в образованието 

(БДИОО): проф. Кирил Банков (водещ консултант, БДИОО), доц. Весела Стоименова 

(консултант по статистически анализ, БДИОО) и доц. Димитър Атанасов (консултант, 

статистически анализ, БДИОО).  

 

Обхватът на пилотното изследване, основните параметри за дейността и необходимите данни 

за анализа бяха определени на съвместни заседания на екипа на СБ и работна група на МОН в 

състав: Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Евгения Костадинова (директор на 

дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, МОН), Орлин Кузов 

(директор на „Информационни технологии в образованието“, МОН), Неда Кристанова 

(директор, ЦКОКУО), Сашко Арабаджиев (експерт, ЦКОКУО), Пенка Иванова (директор на 

дирекция “Формиране, анализ и оценка на политиките“, МОН), Румяна Томова (експерт, 

МОН), Стела Мицова (експерт, МОН) и Радосвета Дракева (експерт, Админсофт).  

 



1 

 

Съдържание 
 

Резюме ................................................................................................................................. 2 

Увод ..................................................................................................................................... 3 

Ключови предпоставки за въвеждане на добавената стойност на училищата в 

България .............................................................................................................................. 4 

Резултати от апробирането на  моделите за добавена стойност .................................... 7 

Данни, използвани за пилотното прилагане на моделите за добавена стойност ..... 7 

Обработка на данните .................................................................................................... 8 

Описателна статистика ...................................................................................................... 8 

Характеристики на ниво ученик ................................................................................... 8 

Използван софтуер ....................................................................................................... 11 

Описание на моделите ..................................................................................................... 12 

Линеен регресионен модел .......................................................................................... 12 

Добавената стойност на училището като случаен ефект ......................................... 12 

Описание на резултатите ................................................................................................. 13 

Оценка на добавената стойност с линейния регресионен модел ............................ 13 

Оценка на добавената стойност като случаен ефект ................................................ 15 

Влияние на някои училищни характеристики върху добавената стойност на 

училищата ......................................................................................................................... 16 

Влияние на броя на учителите върху добавената стойност на училището ............ 17 

Влияние на езика, говорен у дома .............................................................................. 18 

Изводи и препоръки ......................................................................................................... 19 

 

file:///C:/Users/Wb367007/Desktop/Education%20TA%20P146246/000%20FINAL/report%20Schools%20Value%20Added%20BG%20revisions.docx%23_Toc420412966


  

 

 

По молба на Министерството на образованието и науката (МОН), Световната банка (СБ) 

разшири обхвата на апробацията на статистически модели за оценка на добавената 

стойност на училищата чрез анализ на резултатите от външните оценявания. Първият етап 

на апробация бе осъществен през 2013 г. Настоящият доклад обобщава резултатите от 

втория етап на пилотното приложение.  

 

Показателите за добавена стойност се стремят да изолират приноса на училището към 

академичното развитие на учениците от факторите, които са извън контрола на учителите 

и училищните директори. С основание може да се твърди, че показателите за добавената 

стойност на училищата са сред най-точните и справедливи измерители на представянето  

на училищата, стига тяхното изчисление да се основава на валидни и надеждни 

оценявания.  

 

Резултатите от настоящото изследване показват, че всеки от тестваните три статистически 

модела (линеен регресионен модел, модел със случайни ефекти и модел със случайни 

ефекти с отчитане на езика, на който учениците говорят у дома) може да се използва за 

оценка на добавената стойност, но с най-много предимства е моделът със случайни 

ефекти, включващ езика на учениците, говорен у дома.  

 

За да се неутрализира негативния ефект на прекалено малкия брой ученици в един випуск 

в малките училища върху резултатите за добавената стойност е препоръчителна 

статистическа корекция на резултатите на училищата с брой положили изпит по-малък от 

20 ученика.  Тестваните модели със случайни ефекти позволяват тази корекция да се 

осъществи по прецизен и естествен начин. 

 

Успешното въвеждане на оценката на добавената стойност в България изисква следните 

по-съществени промени в рамката за националните оценявания: 

• да се въведе видео наблюдение и строг контрол по време на изпитите не само за 
държавните зрелостни изпити, както бе оповестено неотдавна, но и за всички 
останали външни оценявания; 

• броят на задачите в тестовете след 4 и 7 клас по предметите, участващи в оценката 

на добавената стойност  (на този етап – български език и литература и математика), 
да се увеличи, за да се повиши надеждността на тестовете; 

• да се включват в тестовете въпроси/задачи за измерване както на най-ниските, така 
и на най-високите изисквания на националната учебна програма, а не само на 
минималните стандарти, както е в момента. В противен случай тестовите 
инструменти ще продължат да не разграничават добре резултатите на групата на 
„силните“ ученици; 

• използваните скали за представяне на резултатите трябва да имат достатъчно много 
разделения, за да може да обхванат еднакво добре постиженията на слабите и 
силните ученици; 

• да се разгледа възможността за въвеждането на  задължителен държавен зрелостен 
изпит по математика, за да се включи пълноценно и гимназиалния етап на 
образование в системата от показатели за добавена стойност. 
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Увод 
 

1. Целта на този доклад е да опише процеса и да систематизира резултатите от втория етап 

на пилотното прилагане на статистически модели за оценка на добавената стойност на 

българските училища, като се използват резултати от националните оценявания. Първият 

анализ на добавената стойност на училищата беше направен в рамките на програмата за 

техническа помощ за сектор образование в България на Световната банка през 2013 

година. Първото приложение на моделите на добавена стойност бе ограничено от 

съществения дял липсващи данни, неуспешният опит да се съберат контекстуални данни 

за анализирания випуск и свързаните с това ограничени ползи от анализа на добавената 

стойност. По желание на МОН работата бе продължена през 2014 и 2015 година, за да се 

апробират нови статистически модели с пълен набор от данни за два поредни випуска, 

позволяващи оценка на добавената стойност в прогимназиалната степен на образование. 

Този доклад представя техническото изпълнение на апробацията и основните резултати 

от оценката на добавената стойност на училищата. Целта е да се стимулира дискусия 

между експертите на МОН по отношение на техническото изпълнение, като се наблегне 

на значимостта и приложимостта на апробираните статистически модели в контекста на 

националните оценявания в България и наличните данни от тях. В доклада се описва и 

статистическата обработка на наличните данни и изпълнените процедури в рамките на 

оценката на добавената стойност. От тази гледна точка, докладът е предназначен също и 

за статистици и научни работници.  

 

2. Тестово оценяване на постиженията на учениците се прави от дълго време в много 

образователни системи, като в повечето случаи резултатите на училищата се представят 

като осреднени балове на учениците. Ограниченията и нежеланите последствия от 

сравняването на училищата на база осреднени резултати стават все по-ясни. Този начин за 

оценка на училищната ефективност не е добър, понеже не се вземат пред вид важни 

фактори, влияещи върху резултатите на ученици, като например: вродените качества на 

учениците, социално-икономическата им среда, влиянието на приятели и личности в и 

извън училищната среда, придобитите знания и умения до постъпване в конкретно 

училище и др. Една от съществуващи възможности да се преодолеят частично тези 

ограничения е използването на опростен модел за процентилно измерване на академичния 

напредък на учениците. Този подход, обаче, има съществени ограничения в сравнения с 

моделите за оценка на добавената стойност на училищата  

 

3. Международният опит показва, че използването на добавената стойност на училищата, 

базирана на валидни и надеждни оценявания на учениците е по-справедлив и по-точен 

индикатор за ефективността на училищата. Добавената стойност на училището е мярка за 

влиянието на училището върху учениците, която се получава чрез статистически анализ 

на тестовите резултати на един и същ випуск ученици, получени чрез тестово оценяване в 

поне две различни времеви точки от тяхното обучение. Използваните статистически 

методи вземат предвид влиянието на някои от описаните по-горе фактори (наречени 

„контекстуални характеристики“). Чрез такъв анализ постиженията на учениците могат да 

се разделят на два основни компонента: такива, които са получени благодарение на 

влиянието на училището и такива, които са резултат от контекстуалните характеристики. 

Използването на оценката на добавената стойност на училищата за отчитане на 

постигнатите резултати и за подобряване на дейността им става все по-популярно. В 

управлението на образованието добавената стойност се приема като мярка за училищната 

ефективност (MILO, 2008). Най-добре развити методи за използване на добавената 

стойност сред европейските държави има в Англия (Ray, 2006) и Полша (Jakubovski, 

2008). И в двете държави добавената стойност се използва за подобряване дейността на 

училищата и за тяхната отчетност.  

 

4. Намерението на МОН да развие система за справедливо и обективно измерване на 

училищната ефективност стимулира дискусия относно възможностите да се използва 

оценката на добавената стойност на училищата като индикатор за качеството на тяхната 

дейност. 
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Ключови предпоставки за въвеждане на добавената стойност на училищата в 

България 
 

5. Стандартизирани тестове за национално оценяване бяха апробирани за първи път в 

България през 2007 г. Сега тестови национални оценявания се провеждат ежегодно с 

всички ученици в края на началния училищен етап (завършването на 4 клас), след 

завършване на 7 клас и в края на средното образование (завършването на 12 клас за 

Държавни зрелостни изпити). Все още неприетият закон за предучилищното и 

училищното образование предвижда още едно национално оценяване при завършването 

на 10 клас – в края на първия етап на гимназиалната степен. На този етап резултатите от 

националните оценявания се представят в така наречения „суров тестов бал“ (брой точки) 

и таблица за превръщане на точките в „шестобална“ оценка. Като се използват тези данни, 

за всяко училище може да се пресметне средния му бал, което дава възможност за 

сравняване на училищата помежду им. Базата с данни за всички училища, обаче не е 

достъпна за всеки, за да може да се избегне неправилно тълкуване на такива сравнявания 

между училищата. Резултатите от тези оценявания все още не се използват в достатъчна 

степен за вземане на решения по отношение на училищата. Провежданите национални 

оценявания с всички ученици биха могли да дадат богата информация за ефективността на 

всяко едно училище, с която да се работи за подобряване на качеството на обучението. 

Използването на моделите за добавена стойност могат да имат съществен принос в това 

отношение 

 

6. От дълго време буди безпокойство начинът на провеждане на националните оценявания и 

по-конкретно недостатъчната превенция на преписването и подсказването. Неотдавна 

МОН обяви мерки за подобряване на условията за провеждане на Държавните зрелостни 

изпити чрез въвеждане на видео наблюдение и извънредни проверки. Тези мерки трябва 

да се въведат масово и да обхванат всички национални оценявания. Докато не се 

прекъснат възможностите за измами, възвращаемостта на инвестираните в национални 

оценявания ресурси ще бъде по-ниска от потенциала. Всякакви усилия да се използват 

резултатите от националните оценявания, както и да се прилагат за оценка на добавената 

стойност, ще бъдат отчасти обезсмислени, ако не се положат необходимите усилия за 

решаването на този проблем. Макар че настоящия доклад няма за цел да прави оценка на 

нередностите по време на външните оценявания, следва да се подчертае, че евентуалното 

приложение на оценката на добавената стойност без да се решат горепосочените 

проблеми ще доведе до неточно набелязване на добре представящите се училища и до 

несправедливо разпределение на ресурсите в образователната система. Правителството 

следва да гарантира, че резултатите от националните външни оценявания отразяват 

обективно знанията на учениците и че тестовите инструменти отговорят напълно на 

изискванията на моделите за добавена стойност . 

 

7. Дизайнът на тестовете за националните оценявания трябва да бъде преразгледан, за да се 

включват задачи за измерване както на най-ниските, така и на най-високите изисквания 

на националната учебна програма, а не само на минималните стандарти, както е в 

момента – това създава така наречения „ефект на тавана“, т.е. тестовите инструменти не 

дават възможност за добро разграничаване сред групата на „силните“ ученици. Свързан с 

това е проблемът с използваните скали. Те трябва да бъдат направени според 

общоприетите правила и да имат достатъчно много разделения, за да може да обхванат 

постиженията както на слабите, така и на силните ученици. Само така може да се получат 

качествени резултати за оценка на добавената стойност (Sanders 2003). В противен случай 

невъзможност за добро разграничаване сред групите на силните или на слабите ученици 

може да доведе до по-ниски стойности на добавената стойност на „високо ефективни“ 

училища или обратното, изкуствено да повиши добавената стойност на „ниско 

ефективни“ училища (Ray 2006). Както се вижда от графиките и хистограмите в 

следващия раздел на доклада, резултатите от тестовете след 4 клас са далеч от 

нормалното Гаусово разпределение, което е сигурен знак, че използваните тестове нямат 

силата да оценят и разграничат учениците с високи постижения. Надеждността на 
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тестовите материали може да бъде увеличена чрез добавяне на повече тестови задачи. 

Това е особено важно за тестовете, чиито резултати се използват за оценка на добавената 

стойност на училищата, а именно тези по български език и литература и по математика. 

Следва да се отбележи, че добавянето на нови задачи би могло да има финансови 

последствия. Времето за полагането на тестовете би нараснало. Разходите по самото 

изготвяне на нови тестови задачи с цел елиминиране на ефектите на пода и тавана също 

би увеличило необходимостта от средства за външните оценявания.  

 

8. По време на разговорите с МОН по отношение на настоящото апробиране на 

статистически модели за добавена стойност бяха обсъдени редица технически детайли. 

Ето най-важните от тях, заедно с приетите решения. 

 

i. Оценка на добавената стойност на училищата за различни етапи от 

обучението. Оценките за добавена стойност могат да се получат от резултатите на 

учениците в началото и в края на определен етап от обучението им по даден предмет 

или група предмети. Така, за българските училища може да се направи оценка на 

добавената стойност по български език и литература за всеки етап: в края на 7 клас 

(като се използват резултатите от края на 4 клас), в края на 10 клас (като се използват 

резултатите в края на 4 и в края на 7 клас или само в края на 7 клас) и в края на 12 

клас (като се използват резултатите в края на 4, 7 и 10 клас или само в края на 10 

клас). По подобен начин могат да се получат оценки на добавената стойност и по 

математика. За да се получи добавена стойност на училището, която „не зависи“ от 

предмета, получените стойности по двата предмета могат да се осреднят. Трябва да се 

отбележи, обаче, че за тази цел са необходими резултати от национално оценяване в 

края на 12 клас по двата предмета. В момента такива резултати са налични само по 

български език и литература, защото задължителен Държавен зрелостен изпит има 

само по този предмет. Предвид намерението на МОН да разшири обхвата на 

анализите на добавената стойност чрез включване на гимназиалния етап, би следвало 

да се обсъди възможността да се въведе задължителна матура по математика. За 

целите на този проект оценка на добавената стойност е направена за прогимназиалния 

етап (сравняване на резултатите от националните оценявания на един и същ випуск в 

края на 4 и края на 7 клас). Това означава, че основните училища (1 – 7 клас) са 

включени в проекта. Училищата от тип СОУ биха могли да участват в три оценки на 

добавената стойност (между 4 и 7 клас, между 7 и 10 клас и между 10 и 12 клас). За да 

се включат и началните училища, може да се мисли за оценка на добавената им 

стойност като за изход се използва националното оценяване в края на 4 клас, а за 

„вход“ се използват някои контекстуални характеристики на учениците, анализирани 

от гледна точка на особеностите на началното училище.  

 

ii. Вертикална и хоризонтална съпоставимост на тестовете за 4 и 7 клас. Налице е 

голям дебат по въпроса за съпоставимостта на оценките от тестовете в различни 

класове и трансформирането им в смислени и сравними скали (Браун, 2000 г.; Доранс 

и к-в, 2007 г.; Пац, 2007 г.; Колън и Бренан, 2004 г.). Надлъжният анализ на 

добавената стойност обикновено използва скали за резултатите от тестовете, които са 

вертикално свързани през класовете (Харис и колектив, 2004 г.). Различните методи на 

вертикално свързване водят до различни по своите характеристики таблици с 

резултати, които на свой ред биха могли да окажат значително въздействие върху 

оценките за добавената стойност (Пац, 2007 г.). Създаването на тестове за различните 

класове, с които е възможно вертикално калибриране и установяване на ясна 

взаимовръзка между провежданите тестове в различните класове и изразяването им в 

общи скали предполага, че идеалните условия за изграждане на модел на добавената 

стойност са тестове за оценяване, базирани върху Теорията за отговор на тестов 

въпрос – Item Response Theory. Тестовете основани на тази теория са най-пригодни за 

вертикално свързване и като цяло с нея се съставят тестове с висока достоверност.  
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На практика, обаче, много от моделите за добавена стойност не изискват оценките от 

тестовете да бъдат вертикално сравнени. Те просто изискват оценките в 

последователните класове или образователни етапи, които се тестват, да бъдат 

приблизително линейно свързани и, в повечето случаи, да има приемлив критерий 

(Доран и Коен, 2005 г.). В държави като Англия (Рей, 2006 г.; Евънс, 2008 г.) и Полша 

(Якубовски, 2008 г.), които прилагат на практика класическата теория за тестове, 

оценъчните тестове съвпадат със заложените в учебната програма цели, а техните 

резултати – с изискванията за нивото на владеене на материала, което предоставя 

възможност за оптимално прилагане на анализа на добавената стойност.  

Съпоставимостта та тестовете за външно оценяване, както и на държавните зрелостни 

изпити е важен въпрос, който следва да се обсъди включително от гледна точка на 

прилагането на модели за оценка на добавената стойност. 

 

iii. Проблемът „малки училища“. Малкият брой данни от националните оценявания в 

дадено училище нарушава точността на оценката на добавената стойност. Това не е 

проблем за училища, в които анализираният випуск има „много“ ученици, но 

добавената стойност на училища с малък брой ученици във випуск може съществено 

да варира от година в година поради тази неточност в оценката. Това е обяснено 

например в Ray (2006) при използване на данни от „малки“ училища в Англия. 

Възможно решение, което беше прието по време на дискусиите с МОН, е да се 

използва общоприетата корекция (shrinkage) на добавената стойност на „малките“ 

училища. При тази корекция, добавената стойност на „малките“ училища се 

„премества“ към средната стойност за страната, като се умножава с подходящ 

коефициент. За целите на този проект е направена два вида корекция: веднъж за 

училища с по-малко от 20 ученици в анализирания випуск и отделно за училища с по-

малко от 30 ученици в анализирания випуск. 

 

iv. Техническа сложност на моделите за добавена стойност. Има различни модели за 

добавена стойност. Някои от тях (например линейния регресионен модел) са 

сравнително лесни за изпълнение. Други изискват стриктно направена база данни и 

съвременни средства за изчислителни процедури. Най-общо казано, по-сложните 

модели дават по-прецизни резултати, макар че има какво да се дискутира по този 

въпрос. Основен недостатък на по-сложните модели е, че те изискват повече време за 

подготовка на базата данни и за валидиране на системата. По-сложните модели 

изискват по-прецизни данни, така че понякога липсата на данни или непълнотата на 

данните ограничават тяхното използване. Освен това, обясненията какво точно се 

прави с по-сложните модели, не винаги е достъпно за „масовата публика“, което 

ограничава прозрачността в тяхното използване. Като се има пред всичко това, беше 

решено за целите на този проект да се използват два модела: линеен регресионен 

модел и модел със случайни ефекти.   

 

v. Слаб ефект върху избора на родителите. Въпреки че моделите за добавена стойност 

са справедлив инструмент за оценка на приноса на училища за академичното 

израстване на учениците, някои международни проучвания сочат, че родителите са 

по-заинтересовани от абсолютните стойности на постиженията на учениците в дадено 

училище, отколкото от добавената му стойност. Опитът на Чили, в контекста на 

няколко спецификации на модели за добавена стойност (Mizala and Urquiola, 2013) 

показва, че родителите по-скоро реагират на подреждането на училищата съобразно 

техния абсолютен среден бал, отколкото на база добавената им стойност. 

 

vi. Потенциални нежелани странични ефекти от използването на добавената 

стойност. Както беше коментирано по-горе, опитите за измама, целящи повишаване 

на тестовите резултати, са сериозен проблем на националните оценявания в България, 

въпреки че резултатите не са обвързани с предоставянето на стимули за добре 

представящите се училища. В световната литература са описани редица случаи, в 

които някои училищни индикатори и резултати от тестове могат и са фино 

манипулирани, за да се получат „най-добри“ изходни данни за училището. Оценките 
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на добавената стойност не са изключение в това отношение (Nichols & Berliner 2005). 

Когато се сравняват два тестови резултата (например тези в края на 4 и в края на 7 

клас), за да се оцени добавената стойност на училището, последната нараства когато 

разликата между двата тестови резултата също нараства. Следователно „мотивация“ 

за получаване на по-голяма добавена стойност е не само „завишаване“ на резултатите 

в края на 7 клас, но и „понижаване“ на резултатите (на същите ученици) в края на 4 

клас. Това може да стане като се „наставляват“ учениците да не се отнасят сериозно 

към националното оценяване в края на 4 клас; дори да се поиска от тях да покажат по-

малко от това, което действително знаят. По-радикален подход в това отношение е 

преструктурирането на учебния процес, така че учениците да не са добре подготвени 

за националното оценяване в края на 4 клас. Трябва да се вземат мерки, за да може 

системата да се противопостави на тези действия. Най-общо казано, училищата трябва 

да имат мотивация, за да „изискат“ от учениците си да покажат реалните си знания на 

всяко национално оценяване. Това най-лесно може да стане ако всяко национално 

оценяване е както вход, така и изход за оценка на добавена стойност (например, 

националното оценяване в края на 7 клас може да е изход за оценка на добавената 

стойност за прогимназиалния етап, 5-7 клас и едновременно с това да е вход за оценка 

на добавената стойност за първия гимназиален етап, 8-10 клас.  

 

Резултати от апробирането на  моделите за добавена стойност 
 

Данни, използвани за пилотното прилагане на моделите за добавена стойност 

 
9. За да се направи оценка на добавената стойност на училищата са нужни тестови 

резултати на един и същ випуск ученици в две различни времеви точки от тяхното 

обучение. Както е обяснено по-горе, в България има три национални оценявания на 

всички ученици. За нуждите на анализа в този проект са използвани данни от външните 

оценявания по български език и литература (БЕЛ) и математика на едни и същи ученици 

от два последователни випуска в две времеви точки – резултатите от външните 

оценявания след 4 клас (2010 и 2011 г.) и след 7 клас (2013 и 2014 г.), допълнени от набор 

от контекстуални характеристики на учениците и училищата. В анализът участват всички 

училища, предлагащи обучение от 4 до 7 клас. Това дава възможност в анализа да се 

включат два последователни випуска. Въпреки че националните оценявания са по 

няколко предмета, основните и важни предмети са български език и литература и 

математика – техните резултати са включени в оценката на добавената стойност.  

 

10. Данните от двете години и от различните предметни тестове са свързани посредством 

уникални идентификационни кодове, анонимизиращи ЕГН на включените в анализа 

ученици. Тези кодове носят информация за рождената дата на всеки ученик. Освен 

резултатите от националните оценявания, данните за 4 клас съдържат информация за 

езика, говорен в дома на всеки ученик (само за випуска, завършил 4 клас през 2010 г.). В 

моделите, които са апробирани в този проект, са използвани следните данни за двата 

випуска: резултатите от националните оценявания в края на 4 и края на 7 клас, възраст, 

пол, вид училище, език, говорен у дома (само за единия випуск).   

 

11. Данните са предоставени от МОН в три файла. Първият файл съдържа информация за 

резултатите на учениците от националните оценявания и допълнителна информация за 

езика, говорен у дома. Структурата на файла е следната:  

• exam_year – година на полагане на ВО, 

• exam_class – клас, за който е положено ВО, 

• school – клас, за който е положено ВО, 

• student_id – уникален идентификатор на ученика, 

• examcode – код на изпита, 

• totaly1 – резултати от ВО_1, 

• totaly2 – резултати от ВО _2, 

• totalpoints – резултати от ВО_3, 

• languageid – код на език, говорен в семейството. 
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За всеки ученик има по 4 реда в този файл. 

 

12. Вторият файл съдържа информация характеристиките на учениците, като пол, година на 

раждане и др., както и допълнителна информация за преместването на ученици от едно 

училище в друго. Структурата на файла е следната:  

• exam_year – година на полагане на ВО, 

• exam_class – клас, за който е положено ВО , 

• school – училище, в което е положено ВО, 

• student_id – уникален идентификатор на ученика, 

• gender – пол на ученика, 

• birth year – година на раждане на ученика, 

• interim_school – училище, в което е бил ученика в 5/6 клас, 

• interim_year – година, в която ученикът е бил в 5/6 клас, 

• interim_class – клас, в който е бил ученикът (5 или 6), 

• EdForm – форма на обучение на ученика в 5/6 клас. 
 

13. Третият файл съдържа информация за училището, оформена в следната структура: The 

third file contains information about the schools. 

 

• School_ID – код на училището, 
• School_Name – пълно наименование на училището, 
• Obl_ID – код на областта, в която се намира училището, 
• Municipality_ID – код на общината, в която се намира училището, 
• EKATTE – код на населеното място, в което се намира училището (по НСИ-ЕКАТТЕ),    

• cat   – код на категорията на населеното място, в което се намира училището (по НСИ-

ЕКАТТЕ, 
• School_Type_1 – вид на училището според вида образование, 
• School_Type_2 – вид на училището според собствеността, 

• BudgetFrom – финансиране на училището, 
• IsProtected – защитено училище (да/не), 
• Shifts – сменност на обучение в училището, 
• NumOfPedag – брой педагогически персонал. 

 

Обработка на данните 
 

14. Най-напред беше генериран файл с данни от различните файлове, който съдържа 

необходимата информация за оценка на добавената стойност. Това беше направено на 

Perl 5 със специално изработена от авторите за целта програма. Езикът, говорен у дома, е 

кодиран така: български (код 1), ромски (код 2), турски (код 3) и друг (код 4). 

 

15. Получената база данни е запазена в текстов файл, “comma separated value” формат със 

следната структура: 

1. Резултат от националното оценяване в 7 клас, 

2. Резултат от националното оценяване в 4 клас, 

3. Пол на ученика, 

4. Идентификатор на училището, 

5. Език, говорен в къщи. 

 

Описателна статистика 
 

Характеристики на ниво ученик 
 

16. Важните характеристики на ниво ученик са: език, говорен у дома; пол; резултати от 

националното оценяване по български език и литература и по математика в края на 4 

клас; резултати от националното оценяване по български език и литература и по 

математика в края на 7 клас.  
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17. Процентното разпределение на учениците, говорещи различни езици у дома, е показано 

на Фигура 1. Около 80% от учениците говорят български език в къщи. 

 

 
Фигура 1. Разпределение според езика, говорен у дома 

 

18. Разпределението на учениците по пол (0-женски; 1-мъжки) е показано на Фигура 2.  

 

 
Фигура 2. Разпределение по пол 

 

Данни за 4 клас 
 

19. Данните за 4 клас са резултатите от националните оценявания по математика (MATH) и 

по български език и литература (BEL). Хистограмите им за 2010 година са представени 

съответно на Фигура 3 и Фигура 4. Фигурите 5 и 6 представят съответните хистограми за 

оценяването през 2011 година. Очевидно е, че хистограмите не са „близки до нормалното 

разпределение“. Средните стойности и стандартните отклонения са дадени в Таблица 1. 

Понеже тези параметри са използвани като предиктори в регресионните модели, формата 

на разпределението не е важна за качеството на модела.  

 

 Средна стойност Стандартно отклонение 

MATH  2010 
BEL 2010 
MATH  2011 
BEL 2011 

15.9657 
12.0603 
15.2885 
12.1160 

3.7116 
2.6596 
3.7432 
2.7018 
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Таблица 1. Средна стойност и стандартно отклонение, 4 клас 

 

 
 

Фигура 3. Резултат MATH, 4 клас, 2010  

 Фигура 4. Резултат BEL, 4 клас, 2010 

 

 
 

Фигура 5. Резултат MATH, 4 клас, 2011  Фигура 6. Резултат BEL, 4 клас, 2011 

 

Данни за 7 клас 
 

20. Хистограмите на резултатите от националните оценявания в 7 клас за 2013 година са 

представени съответно на Фигури 7 и 8. Фигурите 9 и 10 представят съответните 

хистограми за оценяването през 2014 година. Средните стойности и стандартните 

отклонения са дадени в Таблица 2.  
 

 

 Средна стойност Стандартно отклонение 

MAT  2013 
BEL 2013 
MAT  2014 
BEL 2014 

34.1255 
37.1727 
22.5720 
18.2325 

16.9015 
15.0254 
9.4153 
5.9984 

 
Таблица 2. Средна стойност и стандартно отклонение, 7 клас  
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Фигура 7. Резултат MATH, 7 клас, 2013        Фигура 8. Резултат BEL, 7 клас, 2013 

 

 
Фигура 9. Резултат MATH, 7 клас, 2014       Фигура 10. Резултат BEL, 7 клас, 2014 

 

21. Разпределението на тези параметри има значително по-голяма дисперсия от очакваната 

(това е дисперсията на нормално разпределение със същия размах). Тези параметри са 

зависими променливи в регресионните модели. Голямата дисперсия е причина за малката 

стойност на коефициента 
2R  (частта от данните, които се обясняват чрез модела).  

  

 

Използван софтуер 
 

22. Данните за този проект са налични във файлове с “fixed width text” формат. Това налага 

предварителната им обработка, за да се получи файл с данни, подходящ за използваните 

статистически модели. Затова анализът на данните е направен в две части:  

• Предварителна обработка за получаване на подходяща база данни; 
• Статистически анализ и потвърждаване на моделите. 

 

23. Първата част е осъществена с програмния език Perl 5. Основното му предимство за 

случая е, че е гъвкав език, направен за обработка на големи текстови файлове. Той е 

свободен. Получените файлове са запазени като текстови файлове, “comma separated 

value” формат. След това информацията от тези файлове е обработена и комбинирана, 

като е използвана специално направена програма на Perl. По време на този процес 

данните са проверявани за всякакъв вид несъвместимост, която може да повлияе на 

качеството на крайния резултат. В крайна сметка е получена добре структурирана база от 

данни. 

 

24. Втората част е анализа на данните чрез прилагане на статистическите модели. В тази част 

има три основни стъпки: 

• Дескриптивна статистика. 
• Регресионен анализ за откриване на основните връзки в базата данни в 

съответствие с първия от предложените модели. 
• Прилагане на многостепенен модел за втория от предложените методи. 
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25. Поради сложността на задачата, е използвана системата MATLAB (система за научни 

пресмятания). Това е платен софтуер на MathWorks, известен с точните си пресмятания 

при работа с големи многомерни обекти. Освен това, MATLAB е мощен и гъвкав 

програмен език, което е важно за този проект, понеже дава възможност за допълнителна 

манипулация с данните, ако се налага. В MATLAB има вграден “Statistical toolbox” с 

много статистически процедури и модели. Чрез него е направена специална за целите на 

проекта програма.  

 

Описание на моделите 
 

Линеен регресионен модел 
 

26. При този метод индивидуалният тестов бал на ученика в края на 7 клас е представен в 

регресионно уравнение, зависещ от получения му тестова бал в края на 4 клас, от някои 

контекстуални и училищни характеристики:  

                            ,                                                                    (1) 

Където  е резултатът в края на 7 клас по български език и литература, или по 

математика, или осреднено между двете (аналогично  е същото за съответните 

премети в края на 4 клас) на ученика i от училището j,  е характеристика на ученика, 

включена в модела (пол). Тук ,  и   са параметри, които трябва да се оценят, са 

случайните грешки на модела, които са със средна стойност 0, не са зависили и са 

нормално разпределени  с дисперсия . 

27. Резидуалите  (оценките на грешките ) се използват за пресмятане на добавената 

стойност на училищата. По-точно, добавената стойност на j-тото училище по даден 

предмет (математика или БЕЛ) е средната стойност на резидуалите от учениците за това 

училище: 

.                                                    (2) 

Тук  е множеството на всички ученици в j-тото училище,  е броят на учениците в 

това училище и  е оценяваният предиктор за тестовата оценка в края на 7 клас 

на i-тия ученик в това училище. 

 

Добавената стойност на училището като случаен ефект 
 

28. По-общ подход в оценката на влиянието на училището върху резултатите на ученика е да 

разглеждаме добавената стойност на училището като случаен ефект. Такива модели 

са известни като модели със смесен ефект или многостепенни модели. 

,                                                                             (3) 

В уравнението (3) събираемите  и  са случайният ефект 

съответно от пола на ученика и езика, говорен у дома.  

 

29. Всъщност това са многостепенни регресионни модели със случаен отрез. В този случай 

важна роля имат дисперсиите на „случайните събираеми“: училищния ефект , ефекта 

на училището , ефекта на езика, говорен у дома  и ефекта на грешката . В 

7 4
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описанието на резултатите по-долу, са разгледани две приложения на този модел: без 

използване на „език, говорен у дома“ и с неговото използване.  

 

30. Въпреки че многостепенните модели имат сравнително сложна стохастична форма и 

комплексни процедури за статистическа оценка, те притежават някои предимства. За 

целите на пози проект в важна възможността, която те предоставят, за корекция на 

оценката на училища с малък ученици. Goldstein (2011) предлага да се коригират 

получените резидуали на училищата като се умножат с подходящ множител  от 

интервала [0, 1]. Така получените коригирани резидуали  са по-малки от 

първоначално получените. Когато боят на учениците в училището (тези, които участват в 

изследването) нараства, коригиращият множител става все по-близко до 1. Това означава, 

че за училища с „много“ ученици добавената стойност, получена по метода OLS и 

коригираната такава са приблизително равни, докато за училища с „малък“ брой ученици 

коригиращият множител е важен. По-точно, . В тази формула  е 

броят на учениците в училище j и  е средната стойност на получените резидуали за 

същото училище:  , където  е множеството на всички ученици в училище 

j. 

 

31. Множителят, с който умножаваме  се нарича „коригиращ множител“ (shrinkage 

factor): 

(4) 

 

32. Големината на корекцията зависи от броя на учениците в училището (които участват в 

изследването). Нарастването на коригиращия множител за „малки“ училища може да се 

разглежда като компенсация за относително по-малката информация, която имаме за 

тези училища. Така, първоначално получената добавена стойност се „премества“ към 

средната добавена стойност всички училища. За целите на проекта се прави такава 

корекция на добавената стойност за училища с брой ученици под определено число.  

 

 

Описание на резултатите 
 

Оценка на добавената стойност с линейния регресионен модел 
 

33. Ще разгледаме резултатите, получени с модела (1). Получените оценки на добавената 

стойност според (2) са във файла. Моделът е приложен отделно за изпитите по български 

език и литература и по математика. Като оценка на „обща“ добавена стойност е показано 

средноаритметичното на тези стойности. Моделът е приложен отделно за випуските, 

които са завършили 7 клас през 2013 и 2014 година, както и за двата випуска взети 

заедно.  

 

34. Ще обсъдим резултатите на двата випуска взети заедно (ако се разглеждат отделно, 

резултатите са подобни). Получените оценки на основните параметри на модела са 

дадени в Таблица 3. 

Параметър Стойност SE p-value 
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BEL μ 
BEL α 
BEL β 

0.534 
2.1442 
2.557 

0.1887 
0.0152 
0.0817 

0.0046 
0.0000 
0.0000 

MAT  μ 
MAT  α 
MAT  β 

-3.688 
2.017 
1.0868 

0.1668 
0.0102 
0.0766 

0.0000 
0.0000 
0.0000 

 

Таблица 3.  Оценка на параметрите в регресионния модел 

 

Стойностите на  са 0.1644 (за български език и литература) и 0.2613 (за математика). 

Хистограмите на резидуалите  за български език и литература и за математика са 

представени съответно на Фигура 11 и Фигура 12. 

 
Фигура 11. Хистограма на резидуалите, BEL        Фигура 12. Хистограма на резидуалите,  

         MATH 

 

35. Разпределението на училищата според получените оценки на добавената стойност е 

представено на Фигура 13. По хоризонталната ос е оценката на добавената стойност по 

български език и литература, а по вертикалната – тази по математика. Написани са 

кодовете на училищата, които са по границата на. В Таблица 4 са представени оценките 

на параметрите по години и общо. 

 
Фигура 13. Разпределение на училищата според линейния регресионен модел 

 

година  BEL MAT 

2R

ij
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 параметъ

р 

стойност StdErr p-value стойност StdErr p-value 

2013 
2013 

μ 

α 

0.9965 
2.8414 

1.4722 
0.0188 

0.49848 
0.0000 

-2.5569 
2.1786 

0.66134 
0.0157 

0.0001 
0.0000 

2014 
2014 

μ 

α 

7.0766 
0.8717 

0.41978 
0.0083 

0.0000 
0.0000 

5.9179 
1.0453 

0.2354 
0.0092 

0.0001 
0.0000 

XXXX* 
XXXX* 

μ 

α 

5.6156 
1.7223 

0.9603 
0.0165 

0.0000 
0.0000 

0.0069 
1.7377 

0.4204 
0.01074 

0.9868 
0.0000 

 

Таблица 4. Оценка на параметрите при фиксиран ефект 

* XXXX означава випуските 2013 и 2014 взети заедно. 

 

Оценка на добавената стойност като случаен ефект 
 

36. Ще разгледаме приложение на модела (3) без събираемото за „език говорен у дома“, т.е. 
, 

където само полът на ученика и ефектът на училището са случайни ефекти. Параметърът 

 е фиксираният ефект на тестовия резултат в края на 4 клас. Оценките на параметрите 

за различните предмети и години са дадени в Таблица 5.  

 

Година Изпит 
  

2013 
2013 

BEL 
MAT 

6.8180 
7.8192 

9.9046 
11.641 

2014 
2014 

BEL 
MAT 

2.8493 
5.2257 

4.4907 
6.8165 

XXXX* 

XXXX* 

BEL 
MAT 

4.4983 
5.7376 

12.879 
11.543 

 

Таблица 5. Оценки на дисперсията на случайния ефект и грешката  

XXXX означава випуските 2013 и 2014 взети заедно. 

 

37. Хистограмите на резидуалите за български език и литература и за математика са 

представени съответно на Фигура 14 и Фигура 15.  

 

 

Фигура 14. Хистограма на резидуалите, BEL           Фигура 15. Хистограма на резидуалите,  

         MATH 

 

38. При тези модели е направена корекцията, описана с уравнението (4), което редуцира 

ефекта на „малките“ училища. Корекцията на направена отделно за два вида „големина“ 
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на училището: за училища с не повече от 20 ученика във випуск и за такива с не повече 

от 30 ученика във випуск. Резултатите показват, че няма съществена разлика между 

резултатите от двата вида корекции. Стойността 20 изглежда по-подходяща, защото тя 

ограничава броя на паралелките във випуск до една. 

 

39. Разпределението на училищата според получените оценки на коригираната добавена 

стойност е представено на Фигура 16. По хоризонталната ос е оценката на добавената 

стойност по български език и литература, а по вертикалната – тази по математика. 

Подробните стойности са дадени във файла result.xls. 

 Фигура 16. Разпределение на училищата по добавената стойност като случаен ефект, 2013, 

2014

  

 

 

 

Влияние на някои училищни характеристики върху добавената стойност на 

училищата  

 
40. Ще разгледаме как някои училищни характеристики влияят върху добавената стойност 

на училището. За пример ще покажем какво е влиянието на областта (параметърът 

„Област“), в която се намира училището. Влиянието на други характеристики се 

разглежда по същия начин. Резултатите са представени в параграфи от 1 до 144 на 

Appendix. 

 

41. За измерване на добавената стойност са използвани две скали: „Скала 1-100“ (SCALED)  

и „Нормирана скала“ (NORMED). Тези оценки на добавената стойност се основават на 

оценката за влиянието  на училището с номер i върху постиженията на учениците, 

разглеждано като случаен ефект. Трансформацията в тези скали става чрез следните 

формули: 

,            (5) 

.                                                                                          (6) 

100 100
100 max

max min max min
i j

j
j j j j

j jj j

SCALED S S
S S S S

     
       
      
      

2

30
100iNORMED S
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Тук [.] означава най-близкото цяло число, а  е оценката на дисперсията на случайния 

ефект. Числата на  са коригираните с (4) за „малките“ училища стойности 

на оценката на случайния ефект.  

 

42. В „Скала 1-100“ всяко училище се представя с мястото, което заема, в стойности межди 1 

и 100. Стойност 0 означава, че училището има на-слаб (в сравнение с останалите 

училища) ефект върху ученическите постижения, а стойност 100, че то има най-силен 

ефект. Средният ефект по тази скала е приблизително 50. „Нормираната скала“ има 

средна стойност 100 и дисперсия 30. Училищата с по-високи стойности имате по-голяма 

ефект.  

 

43. Сравняването на добавената стойност за различни училищни характеристики е направена 

както за български език и литература (bel) и математика (mat) отделно, талка и 

комбинирано, т.е. за тяхната средна стойност (означено е с ХХХ). Отделно са разгледани 

випуските, които са завършили 7 клас през 2013 (Х13) и 2014 (Х14), както и за двата 

випуска заедно (ХХХ).Така например, XXX.bel.Scaled означава добавена стойност 

изчислена чрез (5) за български език и литература за двата випуска заедно.  

 

44. Като пример ще разгледаме влиянието на областта (параметърът „Област“), в която се 

намира училището върху нормираната скала за двата випуска заедно и осредненото 

между български език и литература и математика. (XXX.xxx.Normed). В Table 1 от 

Appendix са дадени средните стойности на XXX.xxx.Normed за различните области (за 

различните стойности на „Област“). 

 

45. За проверка на статистическата значимост на наблюдаваните разлики е използван 

ANOVA с една опашка, нулева хипотеза „Няма разлика между средните стойности“ и 

ниво на значимост . Получаването на p-value по-малка от 0.05 означава, че 

нулевата хипотеза се отхвърля и може да считаме, че наблюдаваните разлики между 

средните стойности в XXX.xxx.Normed са статистически значими и областта влияе върху 

добавената стойност на училището.  

 

46. Въпреки че влиянието на областта е важно за средната стойност на добавената стойност 

на училищата, възможно е да няма съществена разлика между две (или повече) групи 

(области). Такъв вид изследване е представено Table 2 от Appendix, където първата и 

втората колона са сравняваните групи, четвъртата колона е получената разлика с 95% 

надежден интервал (третата и петата колони) и p-value за нулевата хипотеза „Няма 

разлика между групите (областите)“. Според данните в тази таблица, няма значима 

разлика между групите 1 и 5 (например), тъй като  е по-голямо от нивото на 

значимост 0.05. Ако разгледаме реда, който сравнява групите 2 и 25, намираме 

. Това означава, че наблюдаваната разлика -8.819 е статистически значима и 

училищата от област 25 имат по-висока добавена стойност от тези в област 2. С 

вероятност 95% може да се твърди, че тази разлика е между -15.534 и -1.104. Това 

заключение се потвърждава от фигурата в секция 1 от Appendix (стр. 11) където 

различните области са представени с отсечки. Дължината на отсечката представя 

дисперсията на групата. Точката е средната стойност. Средните стойности на две групи 

са статистически значими, ако интервалите им не се покриват; те не са статистически 

значими, ако интервалите им се покриват. Тази идея за изследване на разликите е 

приложена и в секция 4 на Appendix. 

 

Влияние на броя на учителите върху добавената стойност на училището  

 
47. Тук ще разгледаме влиянието на броя на учителите върху добавената стойност на 

училището. В секция 145 на Appendix са дадени резултатите за добавената стойност от 

линейния регресионен модел с предиктор „Брой на учителите“. Резултатите са 

2



, 1,2,...,jS j n

0.05p 

0.862p 

0.006p 
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представени в двете скали „Скала 1-100“ и „Нормирана скала“ за двата випуска отделно 

2013 (X13) и 2014 (X14), както и взети заедно (XXX ).  

 

48. Заключението е, че добавената стойност не зависи съществено от броя на учителите. 

Това е така, защото разсейването на наблюденията е далеч от надеждния интервална 

регресионната права и разпределението на резидуалите е далеч от нормалното. Освен 

това, стойностите на 
2R  статистиката са ниски, въпреки че оценката на регресионните 

коефициенти в някои случаи е статистически значима.  

 

Влияние на езика, говорен у дома 
 

49. Изследването на влиянието на език, говорен у дома става с уравнението (3), в което има 

събираемо, отчитащо това влияние. Моделът е приложен за изпитите по български език и 

литература и по математика за випуска завършил 7 клас през 2013. (За следващия випуск 

не са налични данни за езика, говорен у дома.) Оценките на параметрите при фиксиран 

ефект са дадени в Таблица 6. Оценките на дисперсиите на случайния ефект и на грешката 

са дадени в Таблица 7.  

 

                      

BEL 

                    

MAT 

параметър стойност StdErr p-value стойност StdErr p-value 

μ 
 α 

-0.38387 
2.7086 

2.3326 
0.018901 

0.86929 
0.0000 

-3.7001 
2.1217 

1.2570 
0.0159 

0.0032 
0.0000 

Таблица 6. Оценка на параметрите при фиксиран ефект 

 

 

 

Година Изпит 
   

2013 
2013 

BEL 
MAT 

6.28

82 
7.62

56 

3.1828 
1.9418 

9.7986 
11.610  

Таблица 7. Оценки на дисперсията на случайния ефект и на грешката  

 

Стойностите на оценката на случайния ефект за различните езици са дадени в Таблица 8.  

 

 

 BEL MAT 

Език 
  

1. български 

2. ромски 

3. турски 
4.  друг език 

4.5739 
-0.7146 
-3.6203 
-0.2389 

3.0105 
-0.3495 
-1.6827 
-0.9783 

 

Таблица 8. Стойности оценката за случайния ефект за различни езици 

 

Информацията в Таблица 8 показва, че включването на променливата за езика, говорен у 

дома, води до повишаване на изчислени стойности за добавената стойност за училищата с по-

голям брой ученици, говорещи у дома на език, различен от български. 
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50. Хистограмите на резидуалите ij  за български език и литература и за математика са 

представени съответно на Фигура 17 и 

Фигура 18. 

Фигура 17. Хистограма на резидуалите, BEL    Фигура 18. Хистограма на резидуалите, MATH 

 

51. За да се компенсира ефекта на „малките“ училища, направена е корекция на добавената 

стойност (уравнение (4)) за всички училища, в които съответният випуск има по-малко от 

20 ученици. Разпределението на училищата според получените оценки на коригираната 

добавена стойност е представено на Фигура 19. По хоризонталната ос е оценката на 

добавената стойност по български език и литература, а по вертикалната – тази по 

математика. Написани са номерата на училищата по границата на получения облак от 

точки.  

 
Фигура 19. Разпределение на училищата по добавената стойност като случаен ефект, 

включвайки езика, говорен у дома 

 

Изводи и препоръки 
 

52. В това изследване се описва апробирането на различни статистически модели за оценка 

на добавената стойност на училищата в България като се използват наличните данни. 

Апробирани са три различни подхода. Резултатите показват, че всеки от тях може да се 

използва за оценка на добавената стойност. Данните са за учениците, завършили 7 клас 

през 2013 и 2014 година – резултатите от националните оценявания по български език и 

литература и по математика в края на 4и н а 7 клас, както и някои смислени индикатори 

за тях. Оценката на добавената стойност е направена отделно за български език и 

литература и за математика, както и за средноаритметичното между тях.  

 

53. Най-напред е приложен линейният регресионен модел. Основният му недостатък е, че 

при него няма възможност да се прави корекция за училищата с малък брой ученици. 
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Друг проблем е, че предположението на този модел, че училището влияе на всички 

ученици по един и същ начин. При този модел се получава сравнително малка стойност 

на 
2R  статистиката и разпределение на резидуалите, което се различава от нормалното. 

Получава се относително голяма част от наблюденията с относително висока стойност на 

резидуалите. Това води до заключение, че има под-популация с относително слаби 

резултати на изпитите.  

 

54. Във втория модел добавената стойност се разглежда като случаен ефект. Предимство на 

този модел е, че училището влияе на различните ученици по различен начин и на 

училищно ниво се наблюдава средното влияние. Друго предимство е възможността да се 

направи корекция за училищата с малък брой ученици, което редуцира ефекта на 

„малките“ училища. При този модел се получава би-модално разпределение на 

резидуалите в случа на български език и литература. За математика, разпределението на 

резидуалите е близко до нормалното.  

 

55. При третия модел е добавен още един случаен ефект – този на езика, говорен у дома. 

Данните са налични само за випуска завършил 7 клас през 2013. Резултатите показват 

близко до нормалното разпределение на резидуалите за двата изпита: български език и 

литература и математика, както и положителна корелация между добавената стойност по 

двата предмета. 

 

56. Получените резултати дават възможност да се направят следните заключения: 

 

 Използвайки оценките на добавената стойност, базирани на регресионен модел, 

получените резултати предполагат, че училищата имат еднакъв и фиксиран ефект върху 

учениците, които учат в тях. При този модел добавената стойност на училището е 

стойността на този фиксиран ефект. Стои открит въпросът с резултатите на училищата с 

малък брой ученици. Техният резултат е силно повлиян от резултатите на отделни 

ученици, които имат относително високи (или ниски) резултати. За преодоляването на 

този проблем няма методологически правилно решение. Друг аспект на резултатите от 

този модел е относително ниското ниво, в което моделът описва разсейването на 

данните, както и наличието на необяснено от модела множество от наблюдения с 

относително ниски резултати (относително голяма пропорция на наблюдения с висока, 

положителна грешка). 

 

 Някои от тези недостатъци могат да се преодолеят, използвайки регресионен модел със 

случайни ефекти. Същественото при него е предположението, че училището оказва 

различно влияние върху различните ученици. В този смисъл добавената стойност на 

училището е средната стойност на тези ефекти. Въпреки, че този модел, приложен върху 

наличните данни, демонстрира същия проблем, свързан с наличието на подпопулация с 

относително по-ниски резултати, той дава възможност за коректно третиране на 

училищата с малък брой ученици, което му дава значително преимущество. 

 

 Този модел със случайни ефекти може да бъде усложнен чрез добавянето на ефект, 

породен от езика на учениците, говорен у дома. Въпреки, че данните за език, говорен у 

дома са налични само за випуска, завършил 7 клас през 2013 година, този модел показва 

по-добро описание на данните, защото успява да моделира наличието на подпопулация с 

относително по-слабо представяне на изпитите, в резултат на което не се наблюдава 

описаното по-горе относително голямо множество с по-висока стойност на грешката. 

Този модел също позволява коректно третиране на училищата с малък брой ученици, 

като освен това разполага с още едно предимство, описано по-долу.  

 

 Прилагайки последните два модела върху резултатите по БЕЛ и МАТ, получаваме две 

оценки (за всеки предмет поотделно) за добавената стойност на училището. Резултатите, 

получени с наличните данни, показват, че ако се използва модела със случайни ефекти 

без ефекта на езика, тези две оценки трудно биха могли да се обединят в една обща 

оценка, която да има смислена интерпретация. Голямо множество от училища имат 
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относително висока оценка по БЕЛ и относително ниска по МАТ (както и обратното). 

Обединявайки двете оценки чрез средно аритметично (или по някакъв друг начин), тази 

специфика на оценяването по двата предмета ще се загуби. В този случай е по-

подходящо да се използва двумерно представяне на добавените стойности (като 

например Фигури 16 и 19).  

 

 При модела, включващ и езика на учениците, говорен в къщи, се наблюдава 

положителна корелация между оценките на добавената стойност по БЕЛ и по МАТ. Това 

позволява двете оценки да се обединят в една обща оценка, която би могла да се 

използва като интегрална оценка на добавената стойност на училището. 

 

 С оглед на изложените тук характеристики и свойства на използваните модели върху 

наличните данни може да се заключи, че моделът с най-много предимства е моделът със 

случайни ефекти, включващ езика на учениците, говорен у дома, макар и този модел да е 

тестван единствено за популацията, държала изпит в края на 7 клас през 2013. Предвид 

потенциалните неточности в изчисленията, представянето на резултатите може да бъде 

направено в рамките на интервали на достоверност или по разширени отрязъци в скалата 

за представяне на резултатите. Подобен подход е възприет в Полша. 
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