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РОДИТЕЛ – УЧЕНИК – УЧИТЕЛ

Целесъобразно е да се 
потърси мнението и 
отношението и на учителите, 
относно силните и слабите 
страни при провеждането на 
ОРЕС

Аргументация за провеждане на 
проучването



Да се идентифицират 
спецификите на ОРЕС 
върху учебния процес в 
училищата от гледна 
точка на учителите

Цел на изследването



ОБХВАТ НА 
ПРОУЧВАНЕТО

• Учители от училищата в област Търговище

Целева група

• Онлайн анкета

Метод на изследване

• 14 – 25 март 2022 г.

Период на проучване

• 601 учители от общо 1 130 учители в областта/ или 53%

Брой участници



РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ПРОУЧВАНЕТО

75% учители от 
градски училища

61% учители с 
над 20-годишен 

опит

36% - начален етап

33% - прогимназиален етап

31% - гимназиален етап

33% - хуманитарни науки

27% - природоматически
науки

Профил на 
участниците



РЕЗУЛТАТИ

- 70% от учителите 
използват ел. 
дневник;

- 68% - MCTeams;

- 50% - Уча се.

- 73% от учителите са 
използвали дигитални 
технологии в учебните 
часове преди пандемията;

- 72% от учителите са 
участвали в обучения за 
повишаване на дигиталните 
им компетентности;

- 68% от учителите 
осъществяват синхронно 
обучение в ел. среда.
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ПО ВРЕМЕ НА ОРЕС ПЕДАГОЗИТЕ СЕ СБЛЪСКВАТ С РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ

Другите проблеми учителите 
формулират така: 

- липса на обратната връзка 
в момента на преподаване;

- липса на обективен 
контрол върху 
действителните знания;

- лоша дисциплина на 
учениците.
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АНКЕТИРАНИТЕ ПОСОЧВАТ СЛЕДНИТЕ ПОЛЗИ ЗА УЧИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ ОТ ОРЕС: 



ПОЛЗИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, СПОРЕД УЧАСТВАЛИТЕ В 
ПРОУЧВАНЕТО УЧИТЕЛИ, Е:
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ОРЕС ВОДИ И ДО РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. 
АНКЕТИРАНИТЕ УЧИТЕЛИ ПОСОЧВАТ:
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• 55% Дефицитите им по отношение на учебния 
материал се увеличават;

• 45% Апатия и незаинтересованост към учебния 
процес;

• 39% Не вземат участие в часовете;

• 39% Не се включват редовно в часовете;

• 24% Засилва се негативното отношение към 
училището като институция;

• 6% Друго.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ НА УЧИТЕЛИТЕ: 

- ОРЕС да се прилага само в краен случай;

- обучението в начален етап е неефективно;

- контрол от страна на родителите;

- раздаване на устройства на учители и ученици, както и осигуряване

на интернет (графични таблети за учителите);

- достъп до електронни учебни ресурси за учители и ученици;

- използване на единна образователна платформа;

- включени камери по време на учебните часове;

- повече упражнения и по-малко нов учебен материал;

- и много други предложения.
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ПРИ АНАЛИЗА НА АНКЕТАТА СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НАПРАВИХА НЯКОИ ОТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА АНКЕТИРАНИТЕ УЧИТЕЛИ КАТО:

•използване на по-интересни методи на 
преподаване;

• задаване на по-малко домашни;

• участие на повече ученици в рамките на учебния 
час в ОРЕС.



„Да се проверят електронните учебници 
на всички издателства , защото 
откриваме грешки . Благодаря!“.

падъл; осъвършенстване; усъществен
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SWOT анализ
Потенциал на учителите за провеждане на 
ефективен образователен процес в условията на 
ОРЕС
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СИЛНИ СТРАНИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ

• Учителите са участвали в обучения 
за повишаване на дигиталната 
грамотност.

• Учителите провеждат синхронно 
обучение в електронна среда.

• Учителите използват 
разнообразни платформи и 
приложения.

• Учениците са по-дисциплинирани. 

• Улеснено събиране на домашните 
работи, тъй като учениците ги 
изпълняват качествено и в срок.

• Приоритетно да се организират 
вътрешни квалификации от учители, 
преминали обучения, с фокус към 
учителите, които не полагат усилия за 
повишаване на дигиталната си 
грамотност.

• Да се организират открити уроци в 
електронна среда от учители за учители 
по предметни области. 

• Споделяне на опит между учителите в 
училището.

• Инициативи на училищно ниво или на 
ниво клас за стимулиране/отличие на 
учениците с добра дисциплина. 

• Задаване на проектна домашна работа 
за изпълнение в екип с родител. 
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ЛИПСА НА ТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА И ИНТЕРНЕТ ЗА УЧИТЕЛИ И 
УЧЕНИЦИ. 

За учениците – дезангажираност и продължително изоставане в 
ученето.

За учителите – високи нива на неудовлетворение поради неефективно 
изпълнение на служебните задължения и риск от създаване на 
отрицателно отношение към системата.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на 
кризи“ (който е активен до декември 2023 г.) са предоставени лаптопи 
и таблети за учители и ученици на всички училища в областта, като за 
всяко училище техният брой е различен. Проектът предоставя 
възможност училище, което изпитва необходимост от техническо 
устройство да направи заявка в платформата на проекта и да му бъде 
предоставено устройство за временно ползване от друго училище 
посредством приемо-предавателен протокол. 

По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищното и училищното образование“ за 2022 г. 
училищата могат да кандидатстват за техническо обезпечаване на 
учебния процес, внедряване на образователни електронни ресурси и 
съдържание, софтуер за професионално обучение, софтуерни продукти 
за администриране и управление на учебния процес, както и за 
осигуряване на свързаност и средства за интернет. За 2021 г. общо 26 
училища от областта са били одобрени по програмата. 

Възможни заплахи 
Генериране на идеи за избягването им



ЛИПСА НА АКТИВНО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Липсата на ангажираност засилва демотивираността на учениците и 
липсата на интерес.

Идеи – излизане извън рамките на традиционната домашна работа. 
Задаване на индивидуализирана/нестандартна домашна работа на 
учениците (които не участват в учебните часове или които са с по-слаби 
резултати), която да събужда интереса на конкретния ученик и да е 
съобразена с неговите способности.
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Засилване на негативно отношение към образователната система.

Идеи – организиране на еднодневни или за повече дни през ваканциите 
екскурзии на учителските екипи.

УЧИТЕЛИТЕ СЕ ЧУВСТВАТ УМОРЕНИ 
СЛЕД ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА ОРЕС



ДЕФИЦИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ 
МАТЕРИАЛ СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПО ВРЕМЕ НА ОРЕС

Продължително изоставане в ученето.

Идеи – допълнително консултиране по учебни предмети за всички 
ученици, които имат желание и нужда, което се осъществява ежеседмично 
по график от всички учители по предмети извън редовните учебни часове. 

Из „Примерни мерки за преодоляване  на дефицитите от обучението 
от разстояние в електронна среда“. 
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Апатия и незаинтересованост към учебния процес от 
страна на учениците

Трайно натрупване на дефицити в знанията.

Идеи – българските учители са достатъчно креативни и пълни с 
идеи за провеждане на нестандартен урок. Пример: 
провеждане на учебни игри в часовете. 

20



Неефективно обучение в начален етап по време на ОРЕС
Негативно отношение към училището като образователна институция.

Идеи – Допълнително обучение в рамките на 60 – 120 учебни часа в учебни дни 
(т.е. по 4 часа седмично/1 час на ден в 4 дни), което може да се прилага за ученици, 
отсъствали повече от 10 учебни дни по уважителни причини, и за ученици със 
системни пропуски по даден учебен предмет. Допълнително обучение в рамките на 
до 80 часа по време на лятната ваканция.

Из „Примерни мерки за преодоляване  на дефицитите от обучението от 
разстояние в електронна среда“.
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ЛИПСА НА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА РОДИТЕЛИТЕ

При завръщане в класните стаи – привличане на 
родителите като партньори за изработване на план с 
правила за добра дисциплина на учениците в класа и 
изготвяне на домашен план за действие, подобен на 
училищния.
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БЛАГОДАРЯ!

Галина Димитрова

ruo@ruotargovishte.bg

https://www.ruotargovishte.bg/


