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Пандемията и образованието 

“Ковид-19 създаде най-голямата криза в образованието и ученето за 
последния век” 

 
„Пандемията засяга образованието по безпрецедентен начин“ 

 
„Негативното влияние върху човешкия капитал ще бъде дългосрочно“ 



Криза в кризата: образователната 
бедност 

Източник: Световна банка/UNESCO 



 
 

България е сред 
страните с най-голяма 

вариация в резултатите 
по четене между 

отделните училища 
 
 
 
 
 
 
 
 

Криза в кризата: 
образователните 

неравенства 

54.7 % 

Източник: ОИСР/PISA 



 
Делът на учениците с 

неблагоприятен социално-
икономически произход, 

които постигат високи 
резултати по четене (пето и 
шесто ниво) е един от най-

ниските в PISA 

 
 
 
 
 
 
 

Криза в кризата: 
образователните 

неравенства 

6% 

Източник: ОИСР/PISA 



Тревожно висока 
академична сегрегация - 

в България се 
регистрира еднa от най-
високите концентрации 

на ученици с ниски 
постижения в едни 

училища и на ученици с 
високи постижения в 

други.  

Криза в кризата: 
образователните 

неравенства 

Източник: ОИСР/PISA 



България е страната, в 
която учениците с 

неблагоприятен 
социално-икономически 

статус най-често са 
концентрирани в 

училища, в които нямат 
съученици с високи 

образователни 
постижения.  

Криза в кризата: 
образователните 

неравенства 

Източник: ОИСР/PISA 



8 Оценка на 
въздействието на 

обучението от 
разстояние в 

електронна среда 
върху ефективността 

на училищното 
образование  

Стратифицирана извадка от 135 училища, представителна за 
генералната съвкупност 

Специална методология, създадена  
от Института за изследвания в образованието по задание на 
МОН 

Период на полево изследване: края на учебната 
2019/2020 година 

4448 ученици от 
V до XII клас 

1885 учители 

5403 
родители  

135 
директори 

Разпределение на учениците според класa (2019/2020 уч. г.) 

Разпределение на учителите според предметната област 
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Политиката на училището при организирането на 
обучение от разстояние 

 
Гарантиране на непрекъснатостта на учебния процес и 

осигуряване на възможност за учене 
 

Ресурсно обезпечаване на  
образователния процес от разстояние  

Ниво 
училище 

Модел на образователната ефективност 
(Creemers&Kyriakides, 2008) 

Обучение и професионално развитие на учителите 

Сътрудничество между учителите и екипна работа 

Взаимодействие с родителите 

Сътрудничество с други училища 
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Формулиране на цели на ученето 

 
Оползотворяване на времето и  

възможностите за учене 
 

Структуриране на преподаването и ученето 

Ниво  
клас 

Модел на образователната ефективност 
(Creemers&Kyriakides, 2008) 

Механизми за адаптиране на учебния процес към 
потребностите на учениците и за подкрепа на ученето 

Взаимодействие между учениците и използване на 
подходи за кооперативно (съвместно) учене  

Използване на образователни ресурси и методи на 
преподаване 

Оценяване и обратна връзка за напредъка на 
учениците  
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1 Формулиране на цели на ученето 

Емоционална, поведенческа и  когнитивна ангажираност на 
учениците   

Поведение, нагласи, мотивация и ефективност на учителите 

Индивидуално 
ниво 

Модел на образователната ефективност 
(Creemers&Kyriakides, 2008) 

Самоуправление на учениците в учебен контекст и 
тяхната самооценка за способностите им да учат 

Роля на родителите за подкрепа на ученето и влиянието 
им върху ангажираността на учениците 

6 Образователни ресурси и методи на преподаване 
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1 Формулиране на цели на ученето 

6 Образователни ресурси и методи на преподаване 

Оценка на обучението от разстояние в електронна среда                                                                                                           

Рамков модел                                                                                                                                                                                              

Въведеждане на 

нови практики

Ангажирана 

училищна общност

Иновационен 

капацитет на 

училището 

Потенциал за 

устойчиви промени 

в организацията на 

образователния 

процес

Развито 

сътрудничество 

между учителите

Развити форми на 

сътрудничество с 

други училища

РЕСУРСИ

Осигуряване на 

безопасна 

електронна среда

Самооценка на 

способността за 

учене 

Променени 

нагласи и 

подходи към 

преподаването

Увереност в 

използването 

новите 

технологии

РЕЗУЛТАТИ
Училище

Когнитивна 

ангажираност

Стрес, чувство на 

изолация

Променен подход 

към ученето 

Обща 

удовлетвореност 

от работатата 

Учители Ученици

Мотивация за учене 

(самоуправление в 

учебна среда)

Поведенческа 

ангажираност

Мотивация на 

учителите 

Професионално 

развитие на 

учителите за 

преподаване в 

дигитална среда

Продължителност 

на екранното 

време

Логистика на 

онлайн учебния 

процес

Подбор и/или 

създаване на 

електронни 

образователни 

ресурси

Достъп до 

технологии

Достъп до интернет

Наличие на 

подходяща среда за 

учене

Достъп до 

виртуална учебна 

среда 

Налични умения и 

компетентности за 

работа в дигитална 

среда

Организация на 

учебния процес от 

разстояние

Подпомагане  и 

адаптиране на 

учебния процес

Участие в 

обучение от 

разстояние

Взаимодействие 

между 

учителите и  

родителите 

 Участие на 

родителите 

Придобити знания и 

умения (субективна 

оценка)

Обща 

удовлетвореност от 

обучението от 

разстояние

ПРОЦЕСИ

Структурирано 

преподаване и 

учене 

Оценяване на 

учениците и 

обратна връзка 

Координация от 

класния 

ръководител

Взаимодействие 

между 

учителите

Емоционална 

ангажираност



Неравенства в ресурсите 
Дял от учениците, които посочват наличие на електронни устройства и 

интернет връзка в дома си (разпределение според езика, на който общуват в 
семейството) 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

Дял от родителите, които посочват наличие на собствени електронни устройства за учебни цели според 
местоживеенето и езика, говорен в семейството 



Неравенства в ресурсите 
Наличие на електронно устройство за учебни цели според  

образователното ниво на родителите  

Наличие на интернет в дома на ученика според  
образователното ниво на родителите  

Най-висок риск от необхващане или 
нередовно участие в обучението от 
разстояние в електронна среда:  

- ученици с родители с основно и по-
ниско от основно образование; 

- ученици в селата;  

- ученици с майчин език, различен от 
български 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

Предпоставки за: 
 -  пропускане на материал и 
изоставане в ученето;  
- натрупване на неефективности в 

процеса на учене;  
- увеличаване на образователните 

неравенства;  
- повишен риск от дезангажиране с 

ученето и училището;  
- повишен риск от отпадане 



Неравенства в процесите: участие 
През последния месец в условията на обучение от разстояние, колко пъти пропуснахте цял 

учебен ден? 
  (дял на учениците според езика, говорен в семейството) 

Източник: Институт за изследвания в образованието  



Неравенства в процесите: участие 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

Участие в обучението от разстояние в електронна среда според образователното ниво 
на родителите  



Неравенства в процесите: адаптиране 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

Затруднения при работа с 
технологиите според езика, 

говорен в семейството 



Неравенства в процесите 

Риск от забавяне на академичния напредък 
 

Значимо влияние на етническия произход и социално-
икономическия статус  върху адаптирането и участието в ОРЕС 

Ограничаване на времето за учене и на възможностите за учене  

Намаляване на ефективността на ученето  

Риск от отпадане от училище 
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Koмпетентност  Автономност 

Мотивация 

Индикатори  

Нужди (Ryan&Deci, 2000; 2017) 

Мотивация и ангажираност: модел за оценка  

Самоефикасност Самоуправление на ученето 

Ангажираност 

Вътрешна мотивация за учене 

Емоционална 
ангажираност 

Поведенческа 
ангажираност 

Когнитивна 
ангажираност 
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Неравенства в резултатите: самоефикасност 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

3,08 

 
 1-5 
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Неравенства в резултатите: автономност 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

4,05 

 
 1-5 
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Неравенства в резултатите: емоционална 
ангажираност 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

3,45 

 
 1-5 

 



23 Неравенства в резултатите: поведенческа 
ангажираност 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

3,62 

 
 1-5 

 



24 Неравенства в резултатите: когнитивна 
ангажираност 

Източник: Институт за изследвания в образованието 

3,38 

 
 0-5 
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Ниска ангажираност и самооценка на 
способностите за учене V-XII клас 

Източник: Институт за изследвания в образованието  
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Очаквани 
ефекти от 
пандемията 

Задълбочаване на образователните 
неравенства 

Забавяне на академичния прогрес 
или влошаване на резултатите 2 

1 

3 
Продължителен процес на отпадане 
от училище 

4 

Дългосрочна икономическа цена:   
 около 3% по-ниски доходи за 

учениците 1-12 клас  
 средно 1.5% по-нисък ръст на БВП 

до края на века  
  

“Ковид-19 създаде най-
голямата криза в 
образованието и ученето за 
последния век” 
 
„Пандемията засяга 
образованието по 
безпрецедентен начин“ 
 
„Негативното влияние върху 
човешкия капитал ще бъде 
дългосрочно“ 



Влияние на пандемията върху ученето в България: 
първа прогноза 

Влошаване на резултатите = 
8 PISA точки   

430 

402 

429 

436 
432 

420 

412 

380

390

400

410

420

430

440

2000 2006 2009 2012 2015 2018 пост-ковид 

Средни резултати по четене на българските ученици в 
PISA 

Източник: Световна банка (2020) 

Увеличаване на дела на 
функционално неграмотните ученици 

със 7 п.п. (от 47% до 54%) 

40% 

51% 

41% 
39% 

42% 

47% 

54% 

2000 2006 2009 2012 2015 2018 пост-ковид 

Дял на българските ученици с резултат под второ равнище 
по четене в PISA 
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Преодоляване 
на кризата в 

ученето: 
възможните 

решения 

Възстановяването на присъствения учебен процес е 
критично важно, но не е достатъчно 

Персонализиране на ученето- бързо идентифициране 
и приспособяване към индивидуалните нужди на 
учениците, тяхната мотивация, умения и интереси 

2 

1 

3 

4 
Прилагане на гъвкави модели на кооперативно 
учене (като предпоставка за повишаване на 
вътрешната мотивация и ангажираността) 

Ефективно използване на технологиите, създаване 
на възможност за учене навсякъде и по всяко време  

Подобряване на качеството на училищния живот 5 

Развитие на умения за саморегулирано учене  6 



Ключова роля на качеството на училищния живот за: 

. 

Oбщото благосъстояние на учениците, непосредствено свързано с техния 
позитивен или негативен опит от участието в дейности, характерни за 
училището.  
 
Oсигуряването на високо качество на живота на учениците в училище се 
разглежда като важна предпоставка за личностното им развитие и за бъдещото 
им участие в обществения живот. 

Качество на училищния живот 

(1) Формиране на мотивация за учене;  
(2) Възприемане на социалнозначимо поведение;  
(3) Формиране на модели на автономно поведение и самоуправление в учебна 
среда;  
(4) Изграждане на ползотворни взаимоотношения със съучениците и учителите;  
(5) Създаване на чувство за принадлежност към определена общност;  
(6) Създаване на идентичност и позитивни нагласи към успеха;  
(7) Поемане на отговорност и способност за вземане на самостоятелни решения;  
(8) Развитие на емпатия и уважение към многообразието;  
(9) Ограничаване на девиантното поведение, свързано с различни прояви на тормоз 
и насилие;  
(10) Превенция на преждевременното напускане на образователната система.  



Образователните неравенства: качеството на училищния живот 
според икономическия, социален и културен статус на семейството 

Източник: Институт за изследвания в образованието 
Източник: Институт за изследвания в образованието  



Източник: Институт за изследвания в образованието 

Образователните неравенства: качеството на училищния живот 
според икономическия, социален и културен статус на семейството 

Източник: Институт за изследвания в образованието  



Създаване на инструменти за диагностика  
на саморегулираното учене 

Фаза на изпълнение  

Фаза на рефлексия 

Фаза на подготовка 

Анализ на задачите 

Поставяне на цели 

Планиране на ученето 

Самоефикасност 

Очаквания за резултати 

Интерес към задачата 

Ориентация към целите 

 

 

Самоконтрол 

Стратегии за изпълнение  

Самостоятелно учене 

Търсене на помощ 

Стимулиране на интерес 

Самонаблюдение 

Метакогнитивен мониторинг 

 

 

Самооценка 

Установяване на причинно-
следствени връзки 

Реакция 

Удовлетвореност/афект 

Адаптиране 

Източник: Институт за изследвания в образованието  



Благодаря за 
вниманието! 

Hristova@ire-bg.org 


