
РЕЗУЛТАТИ ОТ ФИНАЛНА АНКЕТА ЗА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 

 Анкета се проведе в периода 22 – 26 юни 2020 г.  и нейната цел беше да се направи равносметка за положените усилия от страна на 

ученици и учители по време на дистанционното обучение, както и да се проследи динамиката на активност на учениците и факторите, които 

оказват влияние върху тяхната мотивация. От 715 ученика, обучаващи се в 8, 9, 10 и 11 клас  в анкетното проучване са се включили 599, което е 

близо 84% активност.  

Следват графики и кратки коментари по отделните въпроси. 

1. Вие сте ученик/ученичка в: 

 

Клас / 
паралелка 

А Б В Г Д Е Ж Общо % на учениците 
от випуска 

8 26 23 22 25 26 25 26 173 95,6 

9 29 16 22 16 19 23 16 141 78,8 

10 27 16 18 25 19 27 16 148 84,1 

11 24 10 27 20 18 21 17 137 76,5 

Всичко 106 65 89 86 82 96 75 599 83,8 

 

Както се вижда най-висок е процента на участниците от осми клас, а най-нисък от 11 клас. Наблюдава се тенденция на по-слабо участие от страна 

на учениците от „Б” паралелки, а най-високо е участието от учениците от „А” паралелките. Възможни са много причини за подобен резултат: 

връзката класен ръководител-ученици, отношение към самото проучване, нежелание за изразяване на мнение, липса на активност в 

дистанционното обучение и т.н.  Все пак високия процент говори, че по-голямата част от учениците ни са с проактивно и добро отношение към 

училището, което ще се види в резултатите по отделните въпроси.   

8 клас 
29% 

9 клас 
23% 

10 клас 
25% 

11 клас 
23% 

1. Вие сте ученик в: 



2. Моля, оценете своята активност по време на дистанционното обучение за целия му период от март до юни 2020 г.  

 

Както се вижда от графиката голяма част от учениците оценяват високо и много високо активността си в дистанционното обучение – почти 76% от 

всички участвали в анкетата. Процентът на тези, които признават, че не са били активни е около 4%. 

3. Моля, оценете мотивацията си за участие в дистанционното обучение /ДО/ за всеки от посочените периоди, като имате предвид, че 1 

означава "изобщо не съм мотивиран", 5 -"силно съм мотивиран", а 2, 3 и 4 са степени между тях. 
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Резултатите от този въпрос не са изненадващи. Нормално е, когато стартира дистанционното обучение да имаме по-висока активност на 

учениците в началото. Причините са и заради тревожната обстановка тогава, новите възможности за по-интересно преподаване, разучаването на 

различни платформи и приложения, свободата да разполагат с времето си и да работят със собствено темпо. Ясно се вижда тенденцията за спад 

на мотивацията им с времето, като причините за това са комплексни и учениците ги споделят при последния въпрос: на първо място това са стрес 

и умора поради многото домашни за кратки срокове и дългото седене пред екран, разсейващи фактори в средата, скука и намаляване на 

интереса им, липсата на социални контакти  и в края на периода  - разхлабване на мерките и възможността да се излиза. Много ясно се вижда на 

графиката почти двоен спад при учениците с много висока мотивация в началото на дистанционното обучение и в неговия край, както и почти 

тройно увеличение на учениците с изключително ниска мотивация. Изводът, който се налага е, че дистанционното обучение не може да бъде 

форма за дългосрочно обучение. За кратки периоди то е подходящо и внася разнообразие в живота на всички участници в образователния процес 

в сравнение с реалната учебна среда. 

4. Моля, посочете в каква степен за вас беше полезно и ефективно обучението по отделните предмети в дистанционен режим. 

 

По-голямата част от учениците оценяват високо обучението си почти по всички предмети. Почти по всички предмети се открояват стълбовете на 

висока, много висока и средна оценка. Най-полезно и ефективно за учениците е обучението по първи чужд език, български език и литература, 

предметите от философския цикъл, математика. Това, че останалите предмети излизат с малко по-нисък рейтинг се дължи и на по-малкия брой 
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ученици, които ги изучават, тъй като много от предметите не се изучавт в осми клас, а някои – като музика, ИТ и изобразително изкуство не се 

изучават в 11клас. Предмети като физическо възпитание и спорт, музика и изобразително изкуство трудно могат да бъдат трансформирани за 

дистанционна работа и въпреки по-ниските оценки на част от учениците, по-голямата част от тях оценяват положително усилията на колегите да 

ги мотивират за творческа работа и физическа активност. Има различия в оценките на учениците по отделните випуски, като всеки, който се 

интересува може да ги види на споделените в края на този материал линкове. 

5. Моля посочете предимно в кои от следните дейности се включвахте най-активно по време на дистанционното обучение. Възможен е повече 

от един отговор, но не повече от 5. 

 

Най-голяма активност учениците са проявили в реални учебни часове във видео платформа, писане на домашни работи и създаване на 

индивидуални проекти. Най-ниска активност отбелязват при създаване на видеозапис с изпълнение на конкретно задание, групови дискусии в 

клас и участието в групови проекти.  Този резултат показва доближаване до активността на учениците в реална учебна среда и че това е по-

познатият начин за тях да учат. Но с оглед прилагането на проектно-базираното обучение в училище и развитието у учениците на умения като 

работа в екип, креативност, дигитална компетентност / т.е. „меките” умения за живот/, ще трябва да се прилагат все повече форми на групова 

работа. В дистанционна среда е малко по-трудно и това би могла да бъде една от темите за допълнителна квалификация сред колегите. 

6. Моля посочете какви бяха основните пречки за пълноценното ви включване в дистанционното обучение. Може да посочите до 3 отговора. 
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Повече от половината ученици споделят, че най-сериозната пречка за пълноценното им включване в дистанционното обучение е стресът,  

предизвикан от самото обучение: много домашни за кратък срок, трудности в ориентирането с платформите и др. Другите причини са проблеми с 

интернета /често прекъсване, слаба връзка/ или с устройствата, които или са по-нисък клас и не поддържат някои приложения, споделят се с 

други членове на семейството и т.н. Има макар и малък процент ученици, които имат трудности в семействата или здравословни проблеми. 20% 

от децата казват, че не са имали никакви пречки за активно участие в обучението.  

7. Моля, посочете по кои предмети обучението ви протичаше предимно във виртуални часове в реално време по програма.  
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Предметите, за които повече от 50% от учениците споделят, че са се провеждали предимно в реално време във виртуална среда са : български 

език и литература, първи чужд език, математика, философия и биология  и история. Има различия по отношение на различните випуски, които 

могат да се видят в линковете накрая за съответния випуск. Тук мога само да дам пример с философията, която в 8 клас според учениците е 

повече в асинхронен режим, отколкото в реално време. Добре е да отбележим, че посочените по-горе предмети отбелязват и високи проценти в 

асинхронното обучение, което би могло да означава, че колегите много успешно са комбинирали двете възможности. И не случайно тези 

предмети имат висока оценка за полезност и ефективност.  

8. Моля, посочете по кои предмети обучението ви протичаше предимно асинхронно - с поставяни от учителя задания и изискване за 

изпълнение и предаването им в платформа или по имейл. Възможен е повече от един отговор. 

 

От тази графика става ясно, че по първи чужд език и математика най-вероятно обучението е комбинирано. От предметите, които имат превес като 

асинхронно преподавани са география, физика, музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт. При  предишните ни анкети 

голяма част от учениците предпочитаха асинхронното обучение, тъй като им предоставяше по-голяма свобода. Но в края, когато ясно личи, че 

мотивацията им спада драстично, вероятно колегите са включили повече часове онлайн, за да повишат активността им и да се подобри 

комуникацията помежду им. 

9. По кои предмети получавахте ясна и обоснована обратна връзка от учителя за изпълнените от вас задания? Може да посочите повече от 

един отговор. 
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И при този въпрос отново се открояват предметите, традиционно определяни като „най-важни”: на първо място основния профилиращ предмет – 

първи чужд език, следван от българския език и литература и математиката. Даването на ясна, обснована и в положителна форма  обратна връзка 

е един от факторите, които стимулират и мотивират учениците да учат. Когато са наясно това, което могат да очакват, учителят е заявил 

критериите, на които трябва да отговарят заданията и им показва в какво се състоят грешките им и какво трябва да развият,  учениците са по-

активни и отговорни. Много от тях споделят, че се демотивират от неясни указания от страна на учителя, че не се оценяват усилията им за 

изпълнение на едно или друго задание или получават необосновано ниска според тях оценка. При всички ученици е силно изострено чувството за 

справедливост и когато виждат, че има ученици, които не полагат усилие, а получават същите оценки като тях или просто минават, напълно 

естествено мотивацията им спада.  

10. Какви форми на оценяване бяха използвани от учителите ви най-често по време на дистанционното обучение? 
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Най-използваният начин за оценяване сред учениците са тестове в Classroom/Moodle, следван от писмени разработки по зададена тема и 

индивидуални проекти и презентации. Едва една трета от учениците са оценявани за цялостно представяне за определен период, което е един 

добър начин да се поддържа активността им. Около 40% от учениците са оценявани за групови проекти и чрез контролни работи в реален 

виртуален час. 

11. Какви форми на подкрепа получавахте от учителите си по време на дистанционното обучение? Може да посочите повече от един отговор. 

 

Един от важните въпроси, тъй като подкрепата за ученика е най-силният мотивиращ фактор. И за съжаление трудно би могла да се регламентира 

в нормативен акт, въпреки опита с наредбата за приобщаващо образование. Подкрепата се усеща от децата най-вече като положително  и 

приемащо отношение и поведение на учителя спрямо тях. Затова и в един въпрос  това няма как да се формулира и да се конкретизира, особено в 

среда, която предполага по-слаба комуникация между всички ангажирани. И тъй като същия въпрос бяхме задали на учениците и в предишната 

анкета от април месец, беше добре да се сравнят резултатите. Най-често избираният отговор и в двата случая е този, че учителите влизат в 

положение, когато учениците имат технически проблеми: 37% в предишната анкета  и близо 50% в сегашната. Повечето отговори и в двете анкети 

се движат в близък диапазон, като има лек ръст с около 5% на тези, които смятат, че получават индивидулна помощ, когато се затрудняват. 

Сериозно е увеличението на тези, които отговарят, че не всички учители са отзивчиви при нужда – 27% през април, 37% - през юни. Тези, които се  

справят сами са 18 %, необщуващи по принцип с учителите са близо 15%, а 12% от учениците не биха се обърнали за помощ дори да се 

затрудняват. 

Следват въпросите със свободен отговор, в които ще се опитам да обобщя накратко основните фактори, които стимулират  или понижават 

мотивацията на учениците за обучение в дистанционна среда. По-подробно може да се запознаете с отговорите им в линковете за всеки випуск. 
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12. Моля, споделете кои фактори и/или дейности ви стимулираха да бъдете активни по време на дистанционното обучение. 

Сред факторите, които учениците определят като стимулиращи са най-вече оценките и възможността да завършат с добър успех, като при някои 

мотивацията е вътрешна, но има и такива, които споделят, че не желаят да имат проблеми с родителите си. Възможността да получават стипендия 

е също сериозен стимул за голяма част от учениците ни. Тези, които твърдят, че няма такива фактори, които да ги стимулират или просто не 

отговарят на въпроса са около 22%. 

13. Моля, споделете кои фактори/ дейности понижаваха вашата мотивация за включване в дистанционното обучение. 

Сред факторите, които учениците споделят, че понижават тяхната мотивация са: отношението на някои учители, многото домашни, някои от които 

скучни /например препис на презентация от 30 слайда, както пише едно дете, други просто не конкретизират/, кратките срокове за предаване на 

задачите, трудната работа на платформата в Moodle или на някои от приложенията за видеовръзка, липсата на обратна връзка от учител при 

предадени задания, както и технически проблеми, свързани с интернета и устройствата.  

Линкове към отговорите на учениците  по випуски: 

8 клас:          https://docs.google.com/forms/d/1tBdP0Kt4959Q0Sy9zOe1Gmd4Zlnc5E-UufKB12nPX90/viewanalytics 

9 клас:         https://docs.google.com/forms/d/175CoDCB6xXkF_tgNAP1RBm4WYfD4EY0RjvGFUWDRAYk/viewanalytics 

10 клас:      https://docs.google.com/forms/d/1GKdtQgdnXsyAECnYlzZ3-ru0IccqE10y_efoWynRoe8/viewanalytics 

11 клас:     https://docs.google.com/forms/d/1AGYhau6jWQWd0z9FF8JIMwK2rAKnCiT6fnTa9cqQTME/viewanalytics 

 

Накрая ще обобщя някои по-важни наблюдения и изводи от проведените проучвания. 

1. В  една нестандартна обстановка, в която се оказа цялото ни общество, нашето училище се справи по един изключително добър начин, за 

което свидетелстват многото положителни отзиви  и високата оценка на огромна част от учениците ни, а и на родителите в предишните 

анкети. Това, че има недоволни и не особено активни ученици, не бива да ни плаши. Първо те са малцинство и второ винаги ги е имало. 

Както казвата някои от децата „всички се учихме в ход” и урокът беше за всички ни. Огромният плюс и за учители, и за ученици е 

натрупаният опит и многото възможности, които разкрива дигиталния свят за повече разнообразие и развитие на различни умения у 

учениците, които да  ги направят по-адаптивни при предстоящите промени.  

2. Продължителността на извънредното положение доведе до повишаване на стреса сред  децата, семействата им ,както и сред  учителите и 

ръководството на училището. Това неминуемо се отрази и на мотивацията на учениците ни за участие в дистанционното обучение. 

Дистанционната форма е подходяща за кратки периоди като обявяваните грипни ваканции, за да не се губи от учебно време и 

съдържание, но по-дългото стоене вкъщи и пред екран е нездравословно както във физически, така и в психически план.  

https://docs.google.com/forms/d/1tBdP0Kt4959Q0Sy9zOe1Gmd4Zlnc5E-UufKB12nPX90/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/175CoDCB6xXkF_tgNAP1RBm4WYfD4EY0RjvGFUWDRAYk/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1GKdtQgdnXsyAECnYlzZ3-ru0IccqE10y_efoWynRoe8/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1AGYhau6jWQWd0z9FF8JIMwK2rAKnCiT6fnTa9cqQTME/viewanalytics


3. Небходимо е да се инвестира в обучения на учителите за работа в онлайн среда и за оказване на подкрепа на ученици, които срещат 

затруднения.  Би било добре да се ползва само една платформа, която максимално да се доближава до реална учебна среда и с повече 

функционалности и безплатно съдържание за учениците и учителите, което ще спести време и ресурси на всички. Не на последно място, 

ако се предвижда въвеждане на дистанционно обучение в някаква постоянна форма, би трябвало да се помисли за програма, която да 

финансира осигуряването на съвременни дигитални устройства както за учителите, така и за учениците. Защото социалното неравенство се 

прояви много ясно сред децата и част от тях бяха с ограничени възможности за включване в ДО и изпълнение на поставените задачи. 

Някои от тях споделят, че са понижили успеха си по тази причина. 

 

Изготвил: К. Мишинова – психолог в ПГРЕ „Г. С. Раковски” 

30.06.2020 г.  


