
РЕЗУЛТАТИ  

ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

В края на учебната 2019/2020 година бе проведено емпирично изследване сред училищната 

общност във връзка с обучението в електронна среда, наложено от извънредната 

епидемиологична ситуация в Република България. 

В проучването взеха участие 146 гимназисти или 28% от всички ученици (521 през учебната 

2019/2020 година), както и 78 родители.  

Получените резултати показват балансирано оценката на гимназистите - 29% от отговорилите 

на анкетата са 8 клас; 26% са ученици от 11 клас; 23% са от 9 клас, 21% от 10 клас. Остават 

необхванати единствено учениците от 12 клас, чиито отговори са едва 1%. 

Учениците поставят оценка 5,00 на проведеното обучение. Като най-ефективно те оценяват 

обучението по езици, български език и литература и математика. Класацията на най-

интересното обучение в дигитална среда се оглавява отново от езиците, български език и 

литература, история и цивилизация, следвани от дисциплините география и икономика, 

физическо възпитание и спорт и философия. Учениците поставят най-ниска оценка на 

ефективността и увлекателността на часовете по информатика и информационни технологии и 

икономически дисциплини. 

Сред най-използваните инструменти за обучение са платформите Тeams, Shkolo. 

На въпроса „Какво трябва да бъде подобрено в организацията и провеждането на 

електронното обучение”, 40% от учениците отговарят, че организацията на учебния процес е 

била на нужното ниво в условията на създалата се ситуация. Според 30% от учениците е 

необходимо обучение на учителите за работа в дигитална среда. 24% от гимназистите смятат, 

че трябва да се използват повече и разнообразни инструменти.  

Всяко ново начинание е съпътствано от трудности. Предвид сложната ситуация и 

необходимите бързи действия за справяне с обстоятелствата и учители, и ученици срещнаха 

определени трудности. 45% от гимназистите посочват технически причини и затруднения за 

работа с платформата за обучение, като 83% от тях посочват, че трудностите са били в 

началото. За 36% от учениците най-голямата трудност е била липсата на социални контакти. 

24% от анкетираните маркират като затруднение по-големия обем самостоятелна работа и 

време за подготовка. 

51% са гимназистите, които смятат, че е възможно елементи от електронното обучение да 

бъдат интегрирани в реалната образователна среда. За 3% от анкетираните това е 

задължително, 10% смятат, че е необходимо. 23% смятат, че няма нужда и 14% категорично 

отхвърлят тази възможност. 

В полето „Мнения и препоръки” ясно се откроява предпочитанието на учениците за обучение в 

реална среда. Причините – липса на социални контакти, по-трудна концентрация у дома, 

повече време за самоподготовка, притеснение от новото и техническата страна на процеса, 

както и нивото усвояване на материала. 

Крайните обобщени резултати от проведеното анкетно проучване в следващите графики: 







 

 

 

Родителите са важна част от образователния процес. Тяхното мнение и оценка са важни за 

качеството и перспективата за развитие учебната дейност.  

85 души или 20% от родителите са попълнили анкетната форма. От тях 53% са родители на 

ученици от 8 клас, 21% са родители на гимназисти в 11 клас, 15% - 9 клас, 9% - 10 клас и едва 1% 

са родители на ученици в 12 клас. 42% от анкетираните смятат, че не е необходимо да се 

оказва контрол върху участието на гимназистите в учебния процес, 34% посочват, че оказват 

частичен контрол и 21% правят това постоянно.  

Оценката, която дават родителите, на образователния процес в дигитална среда е позитивна - 

59% посочват организацията като добра или много добра. 24% дават отговор „задоволителна”, 

а 18% са незадоволените родители.  

Според анкетираните най-ефективни и интересни са били часовете по български език и 

литература, езици, математика и философия. Най-ниско са оценени предметите по 

икономически дисциплини и природни науки. 

Според 71% от родителите, не се е наложило помощ от тяхна страна за справяне с новия 

формат на образователния процес. 40% посочват, че най-голямото затруднение на 

гимназистите е свързано с липсата на социални контакти, 35% маркират като проблем 

технически затруднения. 37% коментират, че трудностите са били само в началото. 



Според анкетата – 76% от родителите осъществяват контакт с преподавателите по телефона. 

15% чрез социалните мрежи. 

55% от анкетираните  посочват, че по време на обучението в дигитална среда учителите 

проявяват готовност и гъвкавост за справяне с учебния процес и преподаването на материала. 

4% са на противоположното мнение, а според 41% зависи от преподавателя – не всички 

проявяват гъвкавост и разбиране. 

Според родителите най-подходящите инструменти за работа в дигитална среда са виртуалните 

класни стаи. 24% смятат, че платформата Уча.се също е добър вариант. 

42% от родителите оценяват, че организацията на учебния процес в дигитална среда, предвид 

създалата се обстановка е била на необходимото ниво. 29% смятат, че трябва да се използват 

повече и по-разнообразни инструменти за работа. 25% посочват, че е необходимо да се 

намали времето за самостоятелна работа при обучение в електронна среда. 24% смятат, че е 

необходима по-добра организация на учебния час от страна на учителите и също толкова 

отбелязват, че учителите трябва да бъдат по-добре технически подготвени. 

По отношение използването на електронното обучение по време на грипни епидемии и за 

преодоляване на дефицити в обучението като допълнителна подкрепа, мнението на 14% от 

родителите е, че същото следва да се използва задължително. Според 49% е необходимо, 16% 

смятат, че не е нужно, а 20% от родителите категорично не допускат подобен вариант. 

50% от родителите смятат, че елементи от електронното обучение могат да се използват и в 

дневната форма на обучение. 20% смятат, че не е необходимо, 21% категорично отхвърлят 

подобна възможност, а за 6% това е задължително. 

Крайната оценка от родителите на проведеното обучение в дигитална среда в извънредната 

ситуация е положителна, като 47% са удовлетворени в голяма степен, 13% са удовлетворени в 

много голяма степен или общият процент на одобрение е 60%, а 8% от родителите нямат 

мнение, 17% са удовлетворени в ниска степен, а 11% посочват много ниска степен. 

В полето за свободен текст, също както сред учениците, така и сред родителите, 

преобладаващо е мнението, че по-ефективната и предпочитана форма на обучение е 

присъствената. Някои от родителите посочват, че е необходимо да се помисли за иновации в 

иновации в образователния процес в нормална учебна среда или интегрирането на елементи 

от дигиталните ресурси и инструменти в обучението в реална среда. Не малка част от 

родителите коментират и нуждата от техническа подготовка на учителите, но все пак 

преобладава мнението, че при създалата се обстановка и учители, и администрация са 

реагирали адекватно и на ниво. 

Крайните обобщени резултати от проведеното анкетно проучване и въпросите към родителите, 

в следващите графики: 

 



 







 

 

 

  


