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ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО

Във връзка с предстоящото външно оценяване в Х клас училищното ръководство на ПГРЕ “Г. С.

Раковски” реши да проучи мнението на учениците за това, как оценяват положените от тях и от

учителите им усилия през тази почти неприсъствена учебна година, какви промени настъпиха в

мотивацията на учениците и доколко подготвени и сигурни се чувстват те за предстоящите

изпити. По тази причина в проучването са включени въпроси само за предметите, по които

учениците се явяват на външно оценяване: както задължителните български език и литература

и математика, така и основните профилиращи предмети - двата чужди езика, по които те могат

да се явят по желание.



В анкетното проучване взеха участие 129 ученика от Х клас, като най-много са учениците от Х 
А клас - 26 ученикци, а най-малко от Х В клас - 12 ученици. В останалите класове броят на 
участниците е както следва: Х Б - 18, Х Г - 17, Х Д - 15, Х Е - 18 и Х Ж - 23.



4,7%

Както се вижда от графиката 20,3% от учениците са подобрили представянето си в училище, а при 
28,7% няма промяна в резултатите им. Буди тревога големият процент на учениците, които смятат, че 
се справят по-зле от преди да преминем на обучение в електронна среда - общо 51,1%.



5,4%

3,9%

8,5%

По-голямата част от учениците оценяват високо своята активност по време на електронното 
обучение - 63,5%, а близо една четвърт - като средна. 12,4% от учениците признават, че не са били 
особено редовни в часовете, изпитванията и изпълнението на домашните работи.



3,1%

Този въпрос е от изключителна важност както за учениците, така и за учителите и ръководството на гимназията.
Макар че външното оценяване няма тежестта на зрелостните изпити, то ще бъде индикатор за това, как
училищната система се е справила с подготовката на учениците за тези изпити в една необичайна среда. Както се
вижда от графиката много висок процент /61,2%/ ученици не се чувстват подготвени за изпитите. Само около 3% са
учениците, които се чувстват напълно подготвени и 16,3% смятат, че са донякъде подготвени. Този резултат
показва, че в краткото време, което остава до изпитите, е важно учителите по математика и български език и
литература освен върху учебния материал, да работят и за повишаване на увереността на учениците, че ще се
справят.



В следващите въпроси от анкетата учениците оценяват степента си на
удовлетвореност от обучението в електронна среда по предметите български език и
литература, първи и втори чужд език и математика, както и работата на своите
преподаватели. Учениците трябва да изразят своето съгласие/несъгласие с определени
твърдения, изследващи уменията на учителя да поставя ясни и разбираеми цели във
всеки урок, използването на разнообразни техники и подходи за преподаване, даването
на обратна връзка и оценяване постиженията на учениците, както и оказването на
подкрепа в зависимост от нуждите на всеки ученик. Графиките са достатъчно
показателни в това отношение и не се нуждаят от допълнителен коментар.

Училищното ръководство ще анализира по-подробно данните за всеки един
предмет по класове и, след обсъждане със съответните преподаватели, ще набележи
мерки за повишаване на удовлетвореността и резултатите на учениците за следващата
учебна година.
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Училищното ръководство на ПГРЕ “Г. С. Раковски” изказва

благодарност на 20-те ученици, които споделиха свободно своето

мнение в предоставената им възможност в края на анкетата и

гарантира, че ще вземе под внимание всеки един сигнал. Оценяваме

високо и всяка една положителна оценка за работата на определени

преподаватели, изразена от вас, и тя ще им бъде предоставена.


