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УЧИТЕЛИТЕ: АДАПТИВНИИПО-УВЕРЕНИС ТЕХНОЛОГИИТЕ
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 Все повече учители се осмеляват да опитват нови методи на преподаване и да организират

часовете си според нуждите на отделните ученици

 Изследване1, извършено от Синдиката на българските учители (СБУ), показва, че повече от 65%
от анкетираните учители и директори са на мнение, че обучението от разстояние в електронна
среда (ОРЕС) е спомогнало за използването на методи от персонализираното образование

 Изследване2 на МОН за последствията от ОРЕС 2020/2021 показва ясно изразено подобряване на
самооценката на учителите за техните способности да използват дигитални технологии в

образователния процес спрямо година по-рано. През последната учебна година близо 60% от

учителите са преподавали от разстояние изцяло синхронно. Десет пъти е намалял делът на

учителите (от 10% на едва 0,7%), спрямо втория срок на 2019/2020 учебна година, които са

организирали учебния процес изцяло несинхронно

 В края на учебната 2020/2021 година само 19% от учителите демонстрират ниска увереност при

използването на технологии в своята преподавателска практика, а около 39% от учителите

проявяват значителна увереност

__________________

1. Анализ на последствията за учебния процес, учениците и учителите от обучението от разстояние в електронна среда през учебната 2020/2021 година:

СБУ

2. Институт за изследвания в образованието, по поръчка на МОН



 Все по-голям става и наборът от образователни приложения и

платформи с учебно съдържание и материали, използвани от

учителите

 Над 90% от училищата разполагат с достъп до подходяща онлайн

платформа, в 75% от тях е осигурен достъп до необходимите

дигитални инструменти и приложения за провеждане на ефективно

обучение в електронна среда

 Училищата и образователната система като цяло са инвестирали в

развитието на уменията на учителите за работа в ОРЕС чрез

различни квалификационни дейности
5
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УЧИЛИЩНИТЕ ЕКИПИ: ВСЕ ПО-АВТОНОМНИ И ИНОВАТИВНИ 



 Повече от 75% от участвалите в изследването на СБУ учители и директори смятат,

че една от силните страни на модела на обучението от разстояние в електронна

среда е високата степен на автономност и нарастващите възможности за

иновативност на училището

 Изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021 показва, че все по-

голям е делът на училищата, които "предлагат на учениците си възможност да учат

в синхронна форма на ОРЕС” – над 80% от всички училища, което представлява

ръст от над 15% спрямо първата година, в която се въведе ОРЕС

 Според Българската асоциация на частните училища епидемията е доказала, че на

директорите и учителите може да се делегират правомощия, които те да изпълнят

прецизно. Опитът на асоциацията през учебната 2020/2021 г. показва, че

диференцираният и локален подход за присъствено обучение в частните училища и

училищата в малките населени места е работещ и запазващ здравето
7
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РОДИТЕЛИТЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ: 

ПО-АНГАЖИРАНИ И ПОДКРЕПЯЩИ



 Анкета на Националния инспекторат по образованието (НИО)3, показва, че родителите са

удовлетворени от провеждането на ОРЕС (75% от анкетираните) и че оценяват положените

усилия и проявената гъвкавост от страна на учителите (76% от анкетираните). Не на последно
място близо половината родители смятат, че ОРЕС им е дало реална възможност за повече

общуване с техните деца

 Образователните медиатори имат водеща роля при достигането на максимален брой ученици по

време на ОРЕС. Почти 84% от 300 училища в мрежата на ЦМЕДТ “Амалипе”, където се обучават
ученици предимно от уязвими групи, са включвали активно образователните медиатори през

2021 година (в сравнение с 68% през 2020), сочи проучване4 на центъра

 Всички регионални управления на образованието (РУО) и 93% от регионалните центрове за

подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) отчитат в допитване на МОН, че
образователните медиатори са подкрепяли образователния процес на деца и ученици със

специални образователни потребности по време на ОРЕС.

9

_______________________________

3. Анкета за изследване на мнението и удовлетвореността на родителите от обучението, оценяването и подкрепата за личностното

развитие на учениците в електронна среда, 08.2020 г.

4. Дистанционното обучение през изминалата учебна година: какво се случи: ЦМДТ “Амалипе”, юни 2021 г.



Учебната 2020/2021 година:

предизвикателствата
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УЧИТЕЛИТЕ: ПО-НАТОВАРЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ОРЕС



 В изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021 преобладаващата част от

анкетираните учители отчитат, че при подготовката и провеждането на учебен процес

от разстояние са вложили значително повече време в сравнение с присъственото обучение

12 Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021



 Под 40% от анкетираните са на мнение, че учениците са усвоявали учебното съдържание

без затруднения

13 Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021



 Над 40% от педагогическите специалисти заявяват, че се затрудняват при преподаването в електронна
среда на ученици с девиантно поведение, такива, които често отсъстват от часовете и които показват
неангажираност към ученето, както и на ученици със специални образователни потребности

14

Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021
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НЕРАВЕНСТВАТА В РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ 

ЗАДЪЛБОЧАВАТ



16 Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021

 Сравнителният анализ на резултатите от НВО и ДЗИ за последните пет години показва постепенно 
увеличаване в неравенствата. Учениците, които идват от най-ниско образованите семейства се 
справят все по-зле, а тези от семейства със средно и висше образование демонстрират същите или 
по-високи в процентно отношение резултати спрямо средните, включително в контекста на ОРЕС

 Резултатите от НВО след IV и VII клас и ДЗИ в XII клас през 2021 г. за поредна година показват, че 
висок процент от децата и младежите не се справят с учебното съдържание и имат сериозни пропуски 
в знанията и уменията си. Всеки пети дванадесетокласник не се е справил със задачата за извличане 
на информация от непознат текст на матурата по български език и литература. Средният резултат по 
математика на седмокласниците е 37,94 точки от 100, а на десетокласниците – 13,84 от 50

 Социално-икономическите различия се възпроизвеждат в училище. Цялостно, резултатите на НВО 
и ДЗИ са два до три пъти по-ниски при учениците от семейства с основно и по-ниско образование 
спрямо връстниците им с родители със средно и висше образование. В професионалните гимназии 
също се наблюдават устойчиво ниски резултати за всички години, а в тези институции се обучават
близо 50% от гимназистите в България
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Среден резултат по БЕЛ в IV клас по години, 2017 - 2021 г.5

Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

5. Поради извънредното положение, наложено от пандемията от COVID-19, през 2020 година не се е провеждало НВО по БЕЛ и математика в IV клас.

Среден резултат по математика в IV клас по години, 2017 - 2021 г.



18Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Резултати на учениците по БЕЛ за VII клас според образователния статус на родителите като 
% от средния резултат на изпита съответната година, 2017-2021 г. 



19Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Резултати на учениците по математика за VII клас според образователния статус на 
родителите като % от средния резултат на изпита съответната година, 2017-2021 г. 



20Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Среден резултат по БЕЛ за VII клас, 2017-2021 г. 

Среден резултат по математика за VII клас, 2017-2021 г.



21Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Среден резултат по БЕЛ на ДЗИ, XII клас, 2017-2021 г. 



 Според 40% от учителите и близо 60% от директорите знанията на 

учениците са се влошили поради ОРЕС

22 Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021

 ОРЕС е довело до занижена мотивация и до дезангажираност на 

учениците, което възпрепятства ефективното усвояване на знания. 

Това предпоставя потенциални последствия и върху дългосрочните

резултати на учениците в идните години, които вероятно ще видим 

проявени в НВО и ДЗИ в бъдеще, освен ако спешно не бъдат

адресирани негативните последствия от ОРЕС
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НОВИ РИСКОВЕ ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ: ПОНИЖЕНА 

АНГАЖИРАНОСТ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС



 В изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021, проведено от 

експертния екип на Института за изследвания в образованието, се използват скали

за поведенческа ангажираност6, които онагледяват нагласата и мотивацията на 

учениците за активно участие в учебния процес и влагане на повече усилия, 

упоритост и постоянство в ученето. Тези данни се базират на самооценката на 

самите ученици. 

 Данните ясно показват сериозно повишаване на дела ученици с ниска ангажираност

сред всички групи ученици

 Констатира се тревожно понижаване на уменията за самоуправление в учебен

контекст и самооценката за способностите им да учат спрямо предходната година. 

Особено голям е проблемът при учениците, в чиито семейства се говори език, 

различен от българския.

___________
6. Учениците с висока поведенческа ангажираност са склонни да участват по-активно в учебния процес и да влагат повече усилия при подготовката си за 

училище, присъстват в учебните часове, участват в учебния процес активно и фокусирано; проявяват постоянство и упоритост при изпълнението на 

поставените задачи и в резултат техните образователни постижения са по-високи. Учениците с висока когнитивна ангажираност използват различни

стратегии за учене, опитват се да осмислят и разбират изучавания материал, търсят връзка с изучаваното по други предмети, свързват с вече наученото, 

търсят допълнителна информация. Учениците с висока емоционална ангажираност проявяват интерес към ученето, изпитват привързаност към учителите

и съучениците си, харесват училището си, изпитват чувство за принадлежност към училището.
24



25Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Дял на учениците с ниска ангажираност и самооценка на способностите за учене 



26Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Дял на учениците с ниска ангажираност според езика, говорен в семейството 



27Източник: Министерство на  образованието и  науката, юли  2021 г.

Дял от учителите, отчитащи нередовно участие на учениците в учебния процес от разстояние 
в електронна среда според вида на училището 
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НОВИ ТРУДНОСТИ ПРЕД УЯЗВИМИТЕ УЧЕНИЦИ



 Анализ7 на Института за изследвания в образованието от март 2021 г. 

посочва значима връзка между социално-икономическия статус на 

родителите и редовното участие на учениците в учебните занятия в 

електронна среда

 Едва 29% от децата на родителите с по-ниско от основно образование и 

около 55% от тези на родители с основно образование са участвали в 

часовете всеки учебен ден – в сравнение с 82% от децата на родителите с 

висше образование

 Данните в изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021 

показват, че в 43,5% от училищата в големите градове всички деца имат

достъп до интернет, като процентът пада до 12,5% в селата

______________
7. Образователни неравенства по време на пандемия: Институт за изследвания в образованието, март 2021 г.

29



30Източник: Образователни неравенства по време на пандемия: ИИО, март 2021 г.

Участие в ОРЕС според образователното ниво на родителите 
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 Проучване8 от юни 2021 г. на център “Амалипе” сред около 300 училища с ученици предимно от 
уязвими групи показва, че в 8% от  училищата по-малко от  половината ученици са участвали в 
обучение от разстояние. Една от причините е липсата на подходящи устройства и достъп до 
интернет 

 Близо 30% от училищата в изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021 са
посочили, че мнозинството от техните ученици не разполагат с подходящи устройства. Всеки
пети ученик в професионалните гимназии е посочил, че няма достъп до електронни устройства и 
интернет, подходящи за учебни цели

 Анализът на СБУ посочва още, че при по-малките ученици е необходимо да има технически 
грамотен възрастен, който да подпомага детето при работата както с електронното устройство, 
така и с платформата, в която детето се обучава. Това е голямо предизвикателство за родители с 
ниска дигитална грамотност

 В допитване, поръчано от УНИЦЕФ9 през 2020 г.,  над 50%  от анкетираните родители посочват, 
че нямат или имат недостатъчни умения да помагат на децата си за учене в дигитална среда

_______________
8. Дистанционното обучение през изминалата учебна година: какво се случи: ЦМДТ “Амалипе”, юни 2021 г.

9. Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование – гледна точка на родители на ученици 1-4 клас; юни 2020 г.
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НЕДОСТАТЪЧНО УСТРОЙСТВА И ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ
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Основни предизвикателства, с които учителите са се сблъскали при ОРЕС през учебната

2020/2021 година

Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021



34
Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021

Наличие на електронни устройства в дома на ученика (дял на 
учениците, разпределени според езика, на който общуват в дома си)
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ТРУДНОСТИ ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
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 Сериозно пострадали от затварянето по време на пандемията са и децата и учениците със
специални образователни потребности – ефективността на ОРЕС при тях до голяма степен 
зависи от ангажираността на родител или друг член на семейството

 При учениците със специални образователни потребности не може да се приложи единен подход 
за дистанционна работа. Той трябва да бъде съобразен със специфичните потребности на всеки
ученик

 Данни от проучване през юни 2021 г. на МОН в РЦПППО и в РУО посочва, че между 20 и 32% от 
институциите не са провеждали почти никакви групови обучения от разстояние в електронна
среда с децата специални образователни потребности в детските градини. В училищата около 
половината институции са включили в колективни занимания от разстояние 75% от учениците със
специални образователни потребности

 В две трети от случаите педагогическите специалисти са предпочели индивидуалните занимания 
с деца и ученици със специални образователни потребности чрез електронни устройства или на 
хартиен носител
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ЗАТРУДНЕНО УЧАСТИЕ В ОРЕС НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ
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 Данните от проучване през юни 2021 г. на МОН за влиянието на пандемията и на ОРЕС 
върху детските градини сочат:

- 11,5% от анкетираните не са срещнали затруднения

- за 20% комуникацията с поне някои деца и родители е била проблем

- други 15%  са имали трудности в работата с родителите и не са получавали помощ от 
тях

 Директорите и учителите посочват, че едва в 16% от детските градини над 75% от децата са
участвали в заниманията от разстояние

 Данните показват още:
- 46% от учителите в детските градини имат нужда от допълнителна квалификация за организиране 
на обучение от разстояние в електронна среда
- 34% - от осигуряване на технически средства/свързаност за родителите
- 27% - от допълнителна квалификация за работа с родители
- 26% - от осигуряване на избор от електронни ресурси. 
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ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: БЕЗОПАСНО И ЕФЕКТИВНО
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Здраве и безопасност за всички в системата

 Преминаване към ОРЕС в краен случай на местен принцип и според спецификите на 

училището и учениците

 Разпространяване на ясни насоки и инструкции към училищата за мерки за здраве и 

безопасност

 Развиване на капацитета на училищата да организират и прилагат мерки за 

безопасност спрямо разработените насоки

 Задълбочено проучване на ефектите от ОРЕС върху психично-здравните рискове 

сред подрастващите с цел изготвяне и реализиране на програми за емоционална и 

психологическа подкрепа за учениците на местно ниво в партньорство с 

професионални организации на психолози и медицински специалисти

 Насърчаване на учениците да общуват на живо по време на ОРЕС (на игрища, 

класни стаи на открито) при спазване на съответните мерки
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Качествена подкрепа за учителите

 Продължаване на усилията за намаляване на административната тежест и облекчаване

на задълженията на учителите с цел фокусиране върху преподаването

 Включване към педагогическите екипи на социални работници, образователни

медиатори и др. като мярка за облекчаване на работния товар на учителите

 Обучения за организиране и управление на образователния процес и провеждането на 

ефективен урок в дигитална среда и от разстояние

 Обучения в различни подходи за ефективно управление на класната стая, за използване

на разнообразни методи на преподаване, оценяване и даване на ефективна обратна 

връзка, които стимулират активното и саморегулирано учене на учениците

 Обучения с цел развиване на компетентностите на учителите за оказване на социо-

емоционална подкрепа на учениците с акцент върху разпознаването и справянето с по-

висока тревожност, емоционални травми, чувство за отчуждение, деструктивни модели 

на поведение и повишаване на нивата на агресия на учениците

 Специфична за детските градини надграждаща квалификация за ефективно

взаимодействие и изграждане на партньорство с родители
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Качествена подкрепа за учителите

 Качествени обучения за учителите за създаване на дигитално

съдържание и уроци, за избор на подходящи ресурси спрямо

потребностите на учителя и неговите ученици, с включени актуални

примери и добри практики от учители в България

 Стимулиране и подкрепяне развиването на професионални учебни

общности,  в които учителите обменят идеи и педагогически практики

 Разработване от МОН и утвърждаване на приоритетни области на 

продължаващата квалификация в съответствие с реално

диагностицираните потребности на учителите
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Диференцирана подкрепа за учениците

 Устойчиво обезпечаване от МОН на допълнителен човешки ресурс (образователни

медиатори, социални работници) в подкрепа на педагогическите специалисти

 Провеждане на ОРЕС на деца и ученици със специални образователни потребности 

само в краен случай

 Търсене на възможности за индивидуални консултации и индивидуални терапевтични

занимания на деца и ученици със специални образователни потребности. Подкрепа за 

родителите, за да могат да окажат съдействие на децата си при обучението от 

разстояние в електронна среда

 Обучения за работа в ОРЕС, в т.ч. за педагогическите специалисти от РЦПППО

 Осигуряване на видео ресурси за работа в домашна среда на деца и ученици със 

специални образователни потребности и споделянето им в Националната електронна 

библиотека и в електронната платформа „Подкрепи ме“

 Преминаване на детските градини към ОРЕС само в краен случай, в т.ч. дефиниране от 

ангажираните институции на механизъм за взаимодействие, съобразен с Рамката за 

качество при ОГРДВ, за максимално дълъг присъствен процес, подкрепа за 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, обезпеченост с ресурси
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ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
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Устройства и интернет

 Постоянно актуализиране на данните по отношение на наличието на устройства и 

интернет с цел вземане на информирани решения за обезпечеността на учителите и 

учениците с устройства и достъп до интернет и за насочване на съответните ресурси 

Осигуряване на образователни медиатори и социални работници

 Проучване на актуалните нужди от ангажиране на образователни медиатори и 

социални работници във всички училища и детски градини в страната

 Финансиране от МОН и реализиране на мерки, насочени към привличане, подбор,  

обучение и подкрепа за образователни медиатори и социални работници
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