
ПРИМЕРНИ МЕРКИ
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  НА ДЕФИЦИТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА



Предизвикателства:

 В началото: пренасянето на обучението във виртуални класни стаи, 

през платформи и приложения в рамките на няколко дни 

 После: как да се редува традиционното обучение с обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС)

 Накрая: как да се обхванат и учениците в класната стая, и онези, които 

работят от вкъщи. 



Наблюденията показват:

Положителни тенденции

 по-висока увереност при 

работа с технологиите; 

 по-голяма автономност на 

училищните екипи; 

 по-силна ангажираност на 

родителите

Тревоги:

 липсата на възможности за 

пълноценно общуване,

 влошената мотивация,

 понижената ангажираност, 

 по-слаби образователни 

резултати при не малка част от 

учениците. 



Изводи:

 Обучението от разстояние в електронна среда може само да

подпомага и да поддържа образователния процес при възникнали

извънредни обстоятелства, но не може да замени взаимодействието в

традиционната класна стая, присъствения контакт.

 Отрицателните последици от продължителното обучение от разстояние

не могат да бъдат компенсирани без упорити и целенасочени усилия

от страна на образователната система.



Примерни стъпки за справяне с 
натрупаните дефицити



ПЪРВА СТЪПКА – анализ на ситуацията и 
извършване на подготвителни дейности 

 Сформиране на екипи в училището, които да обсъдят отправната

точка и необходимите ресурси за преодоляване на дефицитите от

обучението от разстояние в електронна среда, като отчетат

конкретната ситуация и спецификата на училището, в т.ч.

населеното място, вида на училището, продължителността и начина

на осъществяване на ОРЕС.

 Важно е общото усилие между учителите и другите педагогически

специалисти – психолози, логопеди, ресурсни учители и др.

Целесъобразно е в обсъждането да се включат и родители.



ВТОРА СТЪПКА – определяне на 

необходимостта и вида на подкрепата 
за отделния ученик.
 Всеки учител следва да осъществи диагностика на индивидуалния

напредък на всеки ученик, което не е задължително винаги да става

през контролни, писмени работи и изпитвания, понякога е достатъчно

наблюдението на текущата работа на ученика.

 За целите на диагностиката като модел може да се използват

разработеният от ПУ „Паисий Хилендарски“ инструментариум,

позволяващ преценка на евентуалните пропуски и обучителни

затруднения, и диференциран подход за преодоляването им:

 https://drive.google.com/drive/folders/16lpI3n0dAmoxTwGTvgez83xiw0zy8

wpr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/16lpI3n0dAmoxTwGTvgez83xiw0zy8wpr?usp=sharing


Втора стъпка ...

 Най-важна в този процес обаче остава обратната връзка, правилното

и спокойно комуникиране, пълноценното взаимодействие в условия на

сътрудничество с ученици и с родители на дефицитите и

необходимостта от подкрепа, без да се поставят етикети или да се

санкционират учениците, а да се създаде позитивен организационен

климат при това взаимодействие.



ТРЕТА СТЪПКА – дейности за обща и 

допълнителна подкрепа за преодоляване на 
дефицитите и затрудненията.

 Правилното определяне на причините за натрупаните дефицити е 

ключово за преодоляването им. 

 Все по-често обучителните затруднения не са свързани с когнитивното

развитие, а са резултат от:

 демотивация,

 загуба на интерес,

 липса на индивидуален подход и внимание,

 еднотипни методи на преподаване,

 нарушена връзка с връстниците.



Трета стъпка: дейности за обща подкрепа за 

личностно развитие за преодоляването на 
натрупаните дефицити от ОРЕС

 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 еднократно в рамките на 10 учебни часа, което може да

се прилага за ученици с 3 слаби оценки/срочна оценка слаб (2).

 Допълнително синхронно обучение в извънредни 10 часа месечно, разпределени

между отделните учебни предмети и предназначени за компенсиране на

липсата на взаимодействие с учителя за ученици, обучавани в ОРЕС при

условията на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО, които само са наблюдавали уроци, без да

участвали наред с останалите ученици.



Трета стъпка: дейности за обща подкрепа за

личностно развитие за преодоляването на
натрупаните дефицити от ОРЕС

 Допълнително обучение в рамките на до 80 часа по време на лятната ваканция.

 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.

 Занимания по интереси и други дейности, които да повишат мотивацията и да

отговорят на нуждата от общуване с други ученици със сходни интереси и

таланти.



Традиционният учебен процес да се 
обнови и обогати:

проектно-базираното обучение,

 основен фокус е върху ученето, а не върху преподаването.

 богати възможности за интердисциплинарност,

 гласува доверие на учениците, учи ги да работят в екип, да са активните двигатели в

процеса по идентифициране на значим за тях реален проблем,

 да го проучат цялостно и задълбочено, въз основа на практическа изследователска

дейност

 да разработят решение, подкрепено с доказателства,

 да представят това решение чрез набор от съвременни средства за визуализация,

 учителят насърчава и ръководи в изграждането на култура за учене и придобиването на

нужните умения за живот.



Традиционният учебен процес да се 
обнови и обогати:

компетентностният подход

 изисква промяна на нагласите, подходите и подготовката, прецизен подбор

на ресурсите.

 преминаване от предметноориентирано обучение към
компетентностноориентирано учене, като изисква набелязване на

компетентностите, заложени в учебната програма, без които обучението в

следващите класове не може да се осъществи,

 определяне на методите и средства, с които да бъдат придобити най-

ефективно, без да е необходимо цялостно и стриктно следване на учебника.

 Повече за компетентностния подход може да се намери на:

https://www.mon.bg/bg/100770;

https://www.mon.bg/bg/100770


Традиционният учебен процес да се 
обнови и обогати:

 интерактивни техники и подходи –

панелна дискусия, 

изобразяване мозъчна атака, 

 на идеи, 

ролеви, симулационни и ситуационни игри и др.



Дейностите за допълнителна подкрепа за личностно

развитие са насочени само към ученици със

специални образователни потребности, с изявени

дарби, в риск, с хронични заболявания и предвид

същността си обхващат: поне една учебна година (...)

поне периода, необходим за лечението на ученика

(...) при необходимост – да продължат и през целия

период на обучение на ученика. Те се реализират въз

основа на изготвен План за подкрепа на ученика.



ЧЕТВЪРТА СТЪПКА – формулиране на съвкупност от 

дейности на ниво училище за преодоляване на 
натрупаните дефицити. 

 Дейностите следва да отразяват конкретния контекст:

 продължителността и начина на осъществяване на ОРЕС,

 възрастта на учениците,

 учебния предмет,

 момента от учебната година (напр. края на първия и началото на втория учебен

срок),

 да се основават на предходните стъпки, да са добре подбрани, последователни

и взаимосвързани и да се осъществяват екипно.

 определяне на оптимален и реалистичен период от време за прилагане на

мерките

 проследяването на ефективността от реализацията им, а при необходимост – и

своевременна актуализация и обогатяване на набелязаните дейности.



ПЕТА СТЪПКА – осъществяване на 
мониторинг на приложените дейности

 той е насочен към проследяване на напредъка на

учениците, включени в дейности за преодоляване на

дефицитите от ОРЕС,

 следва да се осъществява с цел проследяване и

системно набиране и анализ на информация за

процеси, дейности и резултатите от тях



Мониторинг:  УЧИТЕЛЯТ

своевременно проследява, отчита и обсъжда с

ученика и с неговите родители индивидуалния му

напредък, като се фокусира върху

постиженията

даптира мерките с цел поддържане на

интереса и мотивацията за учене;



Мониторинг:  

РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 организира периодични информативни срещи на

екипите за споделяне на предизвикателства и за

търсене на работещи решения, както и да създаде

условия за проследяване на индивидуалния напредък

на всеки ученик;



Мониторинг:  
ЕКСПЕРТИТЕ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ

 да подпомогнат методически учителите

 да популяризират добри практики на сайта на РУО;

 да обобщят и анализират реализираните на регионално ниво добри

практики, като информират за това директорите на училищата;

 да подкрепят дейностите по насърчаване прилагането на иновации в

образователния процес за създаване и споделяне на учебни ресурси

за националната електронна библиотека, прилагане на

междупредметни връзки при присъствено обучение и в условията на

ОРЕС, обособяване на STEM среда за прилагане на нови методи на

преподаване



Благодаря за вниманието!


