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Относно: Изключване на ученици с увреждания от тестовете PISA

Програмата на ОИСР за международно оценяване на учениците (PISA) е поредица от тестове 
в областта на четенето, математиката и науките, които следят резултатите на 15-годишните на 
всеки три години. Въз основа на резултатите от PISA се измерва ефективността на 
образователната система на дадена държава.

В рамките на ЕС резултатите от PISA са особено важни, тъй като се включват в 
стратегическата рамка за сътрудничество „Образование и обучение 2020“ (ET2020)1. Въпреки 
че по принцип всеки 15-годишен може да бъде избран да се яви на теста PISA, на държавите 
се разрешава да изключат съгласно определени критерии до 5% от отговарящото на условията 
население2. Във връзка с това процентът на учениците с увреждания остава изключително 
нисък. Това противоречи на член 24 от Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания (КПХУ), с който се изисква осигуряване на приобщаваща образователна система 
на всички равнища.

1. Комисията взела ли е предвид недостатъчното представяне на учениците с увреждания в 
PISA, което е довело до подвеждаща информация относно реалността на 
образователната система на всяка държава при определянето на критериите на 
стратегическата рамка „Образование и обучение 2020 г.“, и възнамерява ли да го отчете 
при оценката на това дали показателите са постигнати?

2. Комисията ще се ангажира ли с ОИСР, за да направи теста PISA по-приобщаващ и 
инструмент за измерване на напредъка към прилагането на КПХУ на равнище ЕС?

1 https://ec.europa.eu/education/news/pisa-2018_bg
2 https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/SAMPLING-IN-PISA.pdf


