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Собствено

Структурирани въпросници за провеждане на количествено изследване

Национално представително проучване за учениците от 1-ви до 12-ти клас, 
учителите в начален, прогимназиален и гимназиален курс на обучение и родителите на ученици от 1-ви до 12-ти клас

3696 ефективно попълнени въпросници 
(473 учители, 1684 родители и 1539 ученици)

Квотна извадка от ученици и родители въз основа на признаците тип на населеното място, тип на училището и клас на учениците; 
квотна извадка от учители по тип на училището и образователната степен (начално, основно и гимназиално образование)

Онлайн въпросник (CAWI – Computer Assisted Web Interview)
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РАЗГЛЕДАНИ ВЪПРОСИ

Целеви групи на проучването
Мнението на учителите

Мнението на родителите
Мнението на учениците

Обобщено мнение по някои от основните въпроси
Техническа подготовка, осигуреност и условия за работа вкъщи

Как трябва да продължи занапред учебният процес?



РОДИТЕЛИУЧИТЕЛИ УЧЕНИЦИ

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОУЧВАНЕТО

473 1684 1539



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОУЧВАНЕТО
УЧИТЕЛИ

473

91.5% 8.5%

48.5 години
средна възраст:

преподавателски опит (средно):
22.3 години

от запитаните учители:
130 преподават математика

114 преподават български език и литература
95 преподават природни/естествени науки

от запитаните учители:
21.8% преподават на деца и ученици до IV клас
34.9% преподават на ученици от V до VII клас
68.7% преподават на ученици от VIII до XII клас

преподаватели в:
София - 12% Областни градове - 58%

По-малки градове - 29% Села - 2%



1684

89.5% 10.5%

 41.8 години
средна възраст:

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОУЧВАНЕТО
РОДИТЕЛИ

местоживеене:
София - 9% Областни градове - 65%

По-малки градове - 18% Села - 8%

Трудова заетост:
47.2%
22.4%
9.9%
7.8%
6.1%
4.2%
2.4%

работа на пълен работен ден без възможност за телеработа 

работа на пълен работен ден с въможност за телеработа

болничен/платен отпуск, отпуск по майчинство или личен асистент

безработен родител, търсещ работа

непълен работен ден, неплатен отпуск или намалено работно време

неработещ родител, който не търси работа

друго

в доучилищна възраст (ясла, детска градина, предуч. група)
в I-IV клас

в V-VII клас
в VIII-XII клас

студент

% от запитаните родители с поне едно дете:
9.9%

38.7%
27.9%
48.2%

2.6%



58.7% 41.3%

 14.1 години
средна възраст:

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ НА ПРОУЧВАНЕТО
УЧЕНИЦИ

1539

местоживеене:
София - 1.5%
Областни градове - 68.6%
По-малки градове - 18.3%
Села - 11.6%



Всеки втори учител, изпитал
затруднения в онлайн обучението,

посочва като единствен проблем
общото ниско ниво на техническа

осигуреност, което води до влошена
комуникация. 

Сред най-често посочваните
технически трудности са липсата на

предварителна подготовка/обучение
за работа в онлайн платформите,

отсъствието на компютър/лаптоп на
разположение на учениците, както и

слаба интернет връзка.

МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда



"Затрудненията бяха в началото: личният ми лаптоп забиваше; нямах
платформа за споделяне на екрана, което е важно при обучението по
математика.
Похарчих лични средства, за да обновя лаптопа си, купих си и графичен
таблет. [...] 
След много часове, прекарани в гледане на видеа и самообучение, вече нямам
затруднения. [...] 
Като цяло учителите се справихме сами и подкрепяйки се помежду си! "

"Най-много ме затруднява лошата интернет връзка."

"Затруднява ме липсата на камера/микрофон при някои ученици и съответно
пораждащата се от това невъзможност всички да участват наравно в часовете."

МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

Липса на техническа осигуреност и на
предварителна подготовка (52.45%)
Увеличени работно време и обем
задължения поради липса на изградени
условия / добра подготовка (25.87%)
Недостатъчно съдействие от родителите
за редовното присъствие на учениците
и за поставените им задачи (19.58%)
Трудности при получаването на
навременна и адекватна обратна връзка
от учениците (16.43%)
Влошена комуникация, липса на жива
връзка (12.24%)

1.

2.

3.

4.

5.

39.5% от запитаните учители посочват, че не са срещнали никакви трудности

НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВАНИ ПРОБЛЕМИ
ПРИ УЧИТЕЛИТЕ, ИЗПИТАЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ:



КАК СЕ СПРАВЯТ
УЧЕНИЦИТЕ

КАК СЕ СПРАВЯТ
САМИТЕ ТЕ

КАК СЕ СПРАВЯТ
КОЛЕГИТЕ

МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ
Справяне с предизвикателствата на обучението в електронна среда





МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ
Как трябва да продължи учебният процес занапред

16.5% от запитаните учители смятат, че учебният процес
трябва да продължи в изцяло присъствена форма

59% от запитаните учители са на мнение, че учебният процес
трябва да продължи изцяло в онлайн среда

Учениците, които имат контакт с лица от рисковите групи, да бъдат
включвани в обучението онлайн;
Единствено по-малките ученици / новите ученици да се обучават
присъствено;
Редуване на присъствено и дистанционно обучение според
епидемиологичната обстановка.

Всеки четвърти учител смята, че трябва да бъде въведена
смесена форма на обучение.
Част от посочените предложения:



Всеки четвърти родител, чието
семейство е срещнало трудности при

онлайн обучението, посочва като
основен проблем липсата на

стабилна и бърза интернет връзка.

МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

Всеки втори родител, чието семейство е срещнало
трудности при онлайн обучението, посочва поне един

технически проблем.
Най-често тези проблеми попадат в категориите на

недостатъчна техническа осигуреност (наличието
единствено на мобилен телефон, напр.), липсата на

предварителна техническа подготовка при учители и
ученици, както и на недостатъчно добра интернет връзка. 



"В началото се притеснявах как ще протичат часовете, но [...] и учителите,
и учениците се справят отлично. Впечатлена съм. Адмирации! "

"Родител съм на две деца и разполагам с един лаптоп. Налага се повече да учат
от телефон, но никак не е удобно..."

"Най-много ни затруднява липсата на синхронизация на целия учебен процес.
Използването на множество различни платформи при обучението води до
ненужна загуба на време, както и до чести проблеми с учебния график."

МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

Липса на техническа осигуреност и на
предварителна подготовка (48.42%)
Необходимост от по-голяма родителска
намеса (14.87%)
Липса на единна платформа и общ
график за цялото обучение (11.08%)
Постигане на баланс между работа,
грижа за домакинството и участие в
обучението на децата (9.97%)
Недостатъчно добри условия за работа и
учене у дома - недостатъчен брой стаи,
липса на тишина и др.  (6.49%)

1.

2.

3.

4.

5.

62.47% от запитаните родители посочват, че семействата им не са срещнали никакви трудности

НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВАНИ ПРОБЛЕМИ
ПРИ СЕМЕЙСТВАТА, ИЗПИТАЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

"Учителите от нашето училище са изключителни професионалисти -
помагат винаги, когато се наложи. С тяхната подготовка се справяме повече
от отлично. Благодарим им за качественото онлайн обучение!"



НАМЕСА В
УЧЕБНИЯ

ПРОЦЕС

МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Необходимост от тяхната намеса в обучението на децата

Сред родителите, които се намесват в учебния процес,

Помагат на
децата си да

подготвят
поставените

учебни задачи

Помагат на
децата си да

разберат
уроците си

Проверяват
дали децата им

са изпълнили
поставените за

деня задачи

Изпитват
децата си върху

учебния
материал



КАК СЕ СПРАВЯТ
ДЕЦАТА ИМ

КАК СЕ СПРАВЯТ
УЧИТЕЛИТЕ

КАК СЕ СПРАВЯТ
УЧИЛИЩАТА

КАК СЕ СПРАВЯТ
САМИТЕ ТЕ

МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Справяне с предизвикателствата на обучението в електронна среда





15.6% от запитаните родители смятат, че учебният процес
трябва да продължи в изцяло присъствена форма

58.7% от запитаните родители са на мнение, че учебният
процес трябва да продължи изцяло в онлайн среда

Учениците, които имат контакт с лица от рисковите групи, да бъдат
включвани в обучението онлайн;
Единствено по-малките ученици или учениците, на които им предстоят
матури, да се обучават присъствено;
Училищата да продължат в дистанционно обучение до края на
епидемията, но детските градини да останат отворени.

Всеки четвърти родител смята, че трябва да бъде въведена
смесена форма на обучение.
Част от посочените предложения:

МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Как трябва да продължи учебният процес занапред



МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
Ако мерките срещу COVID-19 бъдат разхлабени и бъде възстановен учебният процес

(навсякъде и за всички), бихте ли искали да пуснете детето си на училище?*

*Към м. юни, 2020.

"Дори да се запази изцяло присъствената форма на обучение, би било добре да
се продължи използването на онлайн формата за даване на домашни и
материали. По този начин родителите имат по-голяма видимост и повече
контрол."

"Съгласен съм да се върнем към присъствени учебни занятия, но бих желал и да
се използва и доусъвършенства дистанционната форма. Например би било
добре да има възможност за онлайн консултации и обучение на ученици, които
временно не могат да присъстват."

"Онлайн обучението би могло да се запази и доразвие за бъдеща употреба по
време на грипни ваканции и при случаи на отсъстващи за по-продължителен
период от време ученици."



На всеки петима ученици,
срещнали трудности при онлайн

обучението, двама посочват като
основен проблем по-голямата

натовареност и/или липсата на
достатъчно добра организация.

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

Липсата на установен/постоянен график за всички часове
Използването на твърде голям брой/различни платформи

Липсата на единен метод на обучение
Отсъствието на пряк контакт с всички учители

Задаването на нереалистично кратки срокове за домашни
Липса на междучасия или време за обяд

Най-често споменаваните проблеми в категорията на
недостатъчно добра организация са:



МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

"Имам проблем с интернет връзката"

Всеки шести
ученик заявява, 

че интернет
връзката му не е

достатъчно
добра.



МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

"Няма към кого да се обърна, когато
имам въпроси по учебния материал"

Всеки десети ученик
заявява, 

че няма към кого да се
обърне за помощ,

когато има въпроси по
учебния материал.



"Харесва ми, че мога тихо и спокойно да си уча уроците вкъщи.
В класната стая понякога е твърде шумно и стресиращо."

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

42.56% от запитаните ученици посочват, че не са срещнали никакви трудности

"Няма нещо, което да не ми харесва в онлайн обучението, всичко е перфектно! 
Учителите ми полагат колосални усилия да продължат да ни помагат с усвояването на
материала!"

"Харесва ми, че не трябва да ставам толкова рано като преди, че не се налага да пътувам с
градския транспорт и че мога да уча по пижама!"



"За почти всеки предмет използваме различна платформа и сме разпокъсани.
Учителите са на различно мнение относно коя е най-добра, но липсата на
една платформа затормозява нас, учениците."

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Предизвикателствата на обучението в електронна среда

По-голямо натоварване (22.4%)
Лоша организация на часовете (18.44%)
Технически проблеми (16.97%)
Съучениците им липсват  (15.84%)
Много време пред екран (9.28%)
Учителите им липсват (9.16%)
Намален контрол/дисциплина (5.78%)
Липса на визуален контакт (5.43%)
Учителите се затрудняват (4.98%)
Запомнят по-малко материал (4.64%)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

57.44% от запитаните ученици посочват, че не всичко в онлайн обучението им е харесало

НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВАНИ ПРОБЛЕМИ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ, ИЗПИТАЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ:

"Налага ми се ежедневно да проверявам 12 различни приложения, за да не изпусна
някоя задача или урок. Често в платформите липсва и информация за крайния
срок, в който трябва да предадем домашните и учителите ни се сърдят."

"Нямаме добър график на часовете и често ни лишават от междучасие."

"Учителите ни поставят много повече домашни и прекарваме целите си дни в
учене пред компютъра. Случва се да ни изпращат нови задачи, които да изпълним
в кратък срок, извън учебно време, дори през уикенда."

"Компютърът ми е твърде стар и това ме затруднява.
В час дисциплината е по-лоша. [...] Съучениците ми често ме заглушават."



КАК СЕ СПРАВЯТ
САМИТЕ ТЕ

КАК СЕ СПРАВЯТ
УЧИТЕЛИТЕ

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Справяне с предизвикателствата на обучението в електронна среда





22% от запитаните ученици смятат, че учебният процес
трябва да продължи в изцяло присъствена форма

58% от запитаните ученици са на мнение, че учебният процес
трябва да продължи изцяло в онлайн среда

Учениците, които живеят с болни/възрастни хора, да бъдат включвани в
обучението онлайн;
Единствено по-малките ученици или учениците, на които им предстоят
матури, да се обучават присъствено;
Децата със СОП и тези, които имат нужда от логопед, физиотерапия и т.н.
да продължат заниманията си присъствено със засилени мерки.

Всеки пети ученик смята, че трябва да бъде въведена смесена
форма на обучение.
Част от посочените предложения:

МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Как трябва да продължи учебният процес занапред



МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Ако от следващата седмица стане възможно да се върнеш в училище, 

ще се страхуваш ли за здравето си?*

*Към м. юни, 2020.

"Бих искал онлайн обучението да продължи, но искам да имаме контакт с
всички учители и да осъществяваме видеовръзка."

"Искам да завършим от вкъщи, но да получаваме повече подкрепа от
учителите и да имаме възможност за видеоконсултации с тях, за да могат да
ни обясняват допълнително уроците, ако се налага."

"Искам да останем в онлайн обучение, но МОН да предоставят на всички
ученици безплатен достъп до бърз и качествен интернет."

"Желая да продължим с дистанционната форма на обучение, но всичките ни
уроци и учебни дейности да бъдат събрани в една единствена платформа."



"Онлайн обучението се отразява положително върху усвояването на
учебния материал от учениците"

От всички 3696 запитани участници в анкетата:
50.7% изразяват съгласие
49.3% са несъгласни 

Най-голямо съгласие наблюдаваме в групата на учителите: 69.9%

По процент на съгласие следва групата на родителите: 58.5%

Най-малко съгласни с твърдението са учениците: едва 37.3% от тях

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси



ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"По-интересно ми е да уча онлайн""Учениците проявяват повече внимание и
интерес при онлайн обучението"



КОНТРОЛ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Често ми се налага да правя
забележка на детето ми да внимава"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"Липсата на личен контакт възпрепятства
контрола на учебния процес"



ЛИПСА НА ЛИЧЕН КОНТАКТ ПРИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Липсва ми нормалното общуване
със съученици и приятели в училище"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"Липсата на личен контакт се отразява
негативно на развитието и

социализацията на учениците"



"Онлайн обучението се отразява положително върху
дигиталните умения на учениците"

От всички запитани родители и учители в анкетата:
85.6% изразяват съгласие
14.4% са несъгласни 

В групата на учителите 91.7% са напълно/по-скоро съгласни с твърдението

83.8% от родителите изразяват съгласие

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси



КОНЦЕНТРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Често губя концентрация по време 
на онлайн уроците"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"Учениците по-често губят концентрация в
домашна среда"



ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В ДОМАШНА СРЕДА

"Трудно ми е да се организирам,
когато трябва да уча от вкъщи"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"Учениците не съумяват да спазят ритъма
на учебния ден в домашна среда"



НАТОВАРЕНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Чувствам се по-ангажиран(а)
с домашни"

"Учениците са по-натоварени 
в условията на онлайн обучение"

"Чувствам се по-ангажиран(а) с
домакински/семейни

задължения"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси



УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Уроците, които учителите подготвят 
сега, са по-интересни и разнообразни"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"В онлайн среда включвам повече
допълнителни ресурси и материали в

учебния процес"



НЕОБХОДИМОСТ ОТ РОДИТЕЛСКА НАМЕСА В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Имам нужда от помощ на възрастен 
вкъщи, за да се справя"

"Често ми се налага да се 
включвам в учебния процес"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси



ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Чувствам се по-добре сега, защото
съучениците ми не ме тормозят"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

"Липсата на личен контакт се отразява
негативно на развитието и

социализацията на учениците"

Всеки шести
ученик се чувства

по-добре в средата
на дистанционно

обучение, тъй като
училищният

тормоз е намалял.



ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

Всеки шести
ученик се чувства

по-добре в средата
на дистанционно

обучение, тъй като
училищният

тормоз е намалял.

Близо 6% от
запитаните ученици

посочват като ключов
проблем недостатъчно
добрата дисциплина в

час и това, че
съучениците им ги

заглушават и им
пречат да учат.

Всеки четвърти
учител и родител е на

мнение, че онлайн
обучението не се

отразява негативно
върху

социализацията на
учениците.



УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ГРАФИКА НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

"Вече имам време за всичко,
което винаги съм искал(а) да правя"

ОБОБЩЕНО МНЕНИЕ
по някои от основните въпроси

Всеки втори ученик
намира време за

всичко, което е
искал да прави

преди въвеждането
на дистанционно

обучение.

Много от учениците посочват като
основно предимство на онлайн
обучението възможността за по-

късно ставане сутрин, за работа в
домашни и спокойни условия, както

и спестеното време от ежедневно
пътуване с градски транспорт.



ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ
ПРИ УЧИТЕЛИТЕ



ИЗБОР НА ПЛАТФОРМА/НАЧИН ЗА
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

ОТ СТРАНА НА УЧИТЕЛИТЕ



ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ
ПРИ РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА



7.15% от запитаните
ученици не
притежават
електронно

устройство, на което
да се обучават.

ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ

"Имам собствен лаптоп,
 настолен компютър 

или друго устройство, 
от което да уча"

"Мога да използвам лаптоп, 
настолен компютър 
или друго устройство на член от
семейството ми, за да уча"



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ УЧИТЕЛИТЕ

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Обучавани ли сте
някога да използвате

информационни и
комуникационни

технологии в
преподаването си?



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ УЧИТЕЛИТЕ



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ РОДИТЕЛИТЕ

Използвате ли
компютър в
работата си?



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ РОДИТЕЛИТЕ



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ - ОЦЕНКА НА РОДИТЕЛИТЕ



ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ - ТЯХНОТО МНЕНИЕ



РАБОТА С ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

"Имам трудности при използването 
на платформата за онлайн учене"

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ - ТЯХНОТО МНЕНИЕ

"Как оценяваш уменията си за работа с
образователни платформи (Moodle,

Google Classroom, Teams и др.)?" 



УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА ВКЪЩИ
ПРИ УЧИТЕЛИТЕ

Разполагате ли с
лично пространство у
дома за подготовка на
уроци и провеждане

на часове?



"Разполагам с лично
пространство за подготовка
на уроците и участие в
онлайн часовете"

"У дома всяко от децата разполага с
лично пространство за подготовка

на уроци и участие в онлайн часове"

УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА ВКЪЩИ
ПРИ УЧЕНИЦИТЕ

"Не мога да се съсредоточа
вкъщи, защото е шумно и

има много хора"



КАК ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ
УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЗАНАПРЕД?

Обобщеното мнение на всички 3696 участници в
проучването показва, че:

трима са на мнение, че учебният процес трябва да
продължи онлайн;
един смята, че училището трябва да продължи в
смесена форма, където част от учениците се
обучават онлайн, а останалите учат на място в
училище;
един предпочита училището да продължи изцяло
присъствено

на всеки петима родители, ученици и учители



КАК ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЗАНАПРЕД?
СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ

Подробен статистически анализ върху всички наблюдения от проучването 
посредством ординална логистична регресия и нововъведения алгоритъм за
класификация на данни Ordinal Forest показва, че:

Най-ключовите фактори, определящи мнението на родители, учители и ученици
относно въпроса "за или против" дистанционното обучение в бъдеще, са:

нивото на собствените им технически умения
наличието на подходящи домашни условия за онлайн обучение (достатъчно пространство,
тишина и т.н.)
техническата им осигуреност (добра интернет връзка, достатъчно и подходящи устройства
за обучение вкъщи)
техническите им умения и техническата им осигуреност спрямо референтната им група
(дали се представят по-добре или по-зле спрямо съответното средно ниво и с колко)



НИВО НА
ТЕХНИЧЕСКИ

УМЕНИЯ

КАК ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС ЗАНАПРЕД?
СТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ

ДОСТАТЪЧНО
ПРОСТРАНСТВО

И ТИШИНА

ДОСТАТЪЧНО
ПОДХОДЯЩИ
УСТРОЙСТВА

КАЧЕСТВО НА
ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКАТА

ПОЗИЦИЯ В
РЕФЕРЕНТНАТА

ГРУПА

ОСНОВНИ ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:



НИВО НА
ТЕХНИЧЕСКИ

УМЕНИЯ

при двама идентични запитани участници с 
достатъчно добри домашни условия и техническа осигуреност,

които се различават единствено по нивото си на технически умения,

3.06 ПЪТИ

шансът участникът с по-добри технически
умения да избере дистанционно обучение

занапред е

по-висок от този на участника с
недостатъчно добри технически умения



ТЕХНИЧЕСКА
ОСИГУРЕНОСТ

при двама идентични запитани участници с 
достатъчно добри домашни условия и технически умения,

които се различават единствено по нивото си на техническа осигуреност,

14%
шансът участникът с по-добра техническа

осигуреност да избере дистанционно
обучение занапред е с

по-висок от този на участника с
недостатъчна техническа осигуреност



ДОМАШНИ
УСЛОВИЯ

при двама идентични запитани участници с 
достатъчно добри техническа осигуреност и технически умения,

които се различават единствено по качеството на домашните си условия,

36%
шансът участникът с по-добри домашни

условия да избере дистанционно обучение
занапред е с

по-висок от този на участника с
недостатъчно добри домашни условия



ВЪЗРАСТ

при двама идентични запитани участници с 
достатъчно добри техническа осигуреност, технически умения и домашни

условия, които се различават единствено по възрастовата си група,

61%
шансът по-възрастният участник да избере

дистанционно обучение занапред е средно с

по-висок от този на по-младия участник



ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
най-често срещани проблеми при онлайн обучението



Липсата на добре работещо
лично устройство при

всеки ученик и учител води
до осезаем спад в

качеството на
дистанционното обучение

БРОЙ И КАЧЕСТВО
НА УСТРОЙСТВАТА

ЗА ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
най-често срещани проблеми при онлайн обучението

Често прекъсващата или
бавна интернет връзка е
широкоразпространена

трудност при онлайн
обучението сред всички

целеви групи

ЛИПСА НА
ДОСТАТЪЧНО

ДОБРА ИНТЕРНЕТ
ВРЪЗКА

Слабата техническа
подготовка сред ученици и
учители нарушава графика

на дистанционното
обучение и води до повече

натоварване

НЕДОБРИ
ТЕХНИЧЕСКИ

УМЕНИЯ И
ПОЗНАНИЯ

Липсата на добра
организация в единна

платформа за дистанционно
обучение води до

затруднения и по-високо
натоварване при учениците

ЛИПСА НА
ЕДИННА ОНЛАЙН

ПЛАТФОРМА ЗА
ОБУЧЕНИЕ



Подобряване
достъпа на всички
ученици и учители

до достатъчно на
брой и по качество

устройства за
дистанционно

обучение, както и до
достатъчно добра
интернет връзка

ТЕХНИЧЕСКА
ОСИГУРЕНОСТ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
необходими подобрения в онлайн обучението

Повишаване
техническите

умения и познания
сред ученици и

учители с цел
улеснение на

тяхната работа в
онлайн среда

ТЕХНИЧЕСКИ
ПОЗНАНИЯ

Разработка/избор
на единна

платформа за
онлайн обучение,
която ще позволи

по-добрата
организация на

учебните часове в
онлайн среда

ЕДИННА
ПЛАТФОРМА

Повишаване
възможностите за

обратна връзка
между учители и

ученици,
включително чрез
осигуряването на

периферни
устройства за видео

връзка

ОБРАТНА
ВРЪЗКА

Въвеждане на
възможност за вид

смесено обучение и
занапред, където

ученици от
рисковите групи се

обучават
дистанционно в

периоди на
епидемии

ГЪВКАВОСТ



Осигуряване на достатъчен
брой периферни

устройства и добър
интернет за провеждането
на видео връзка в учебните

часове

ВЪВЕЖДАНЕ НА
ВИДЕО ВРЪЗКА В

ОНЛАЙН
ЧАСОВЕТЕ

ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО
предложения за подобрения в онлайн обучението

Въвеждане на опция в
платформите за онлайн
обучение, според която

единствено и само
преподавателят има право да

заглушава и изключва
участници в разговора

УВЕЛИЧЕНА
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА

УЧИТЕЛСКИ
КОНТРОЛ

Въвеждането на пълната
учебна програма и на всички

домашни задания в общ
календар, където учители,
родители и ученици лесно

могат да проследяват
различните срокове/часове

СИНХРОНИЗАЦИЯ
НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ И НА
ДОМАШНИТЕ

Стриктно спазване на
междучасията и времето за
обяд на ученици и учители,

въвеждане на достатъчно на
брой и продължителност

възможности за почивка от
работата пред екран

ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДОСТАТЪЧНО

ВРЕМЕ ЗА
ПОЧИВКА


