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I. Цели и обхват на анализа 

1. Цели 

Настоящият анализ има следните цели: 

1.1. Изследване, анализ и оценка на приложимостта на процедурите, критериите и 

индикаторите за инспектиране в електронна среда.  

1.2. Оценка на качеството на наблюдаваното обучение в електронна среда 

2. Обхват  

Процесът на онлайн инспектиране се реализира в периода 8 май – 18 юни 2020 г. както 

следва:  

• Частично в 5 училища от София-област, в които текущите инспекции бяха 

прекратени със заповеди № РД-08-9/04.03.2020 г., № РД-08-10/05.03.2020 г. и 

№РД 08-11/09.032020 г на директора на НИО и подновени в условията на 

извънредна ситуация: Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон; 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Челопеч; Средно училище „Св. 

Паисий Хилендарски“, град Златица; Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“, 

гр. Годеч; Начално училище „Отец Паисий“, с. Драговищица. Инспектирането 

включи  наблюдение на 33 урока и провеждане на 11 срещи. 

• Цялостна инспекция в електронна среда на училища, които участват на 

доброволен принцип в апробирането:  20 ИОУ "Тодор Минков", град София, ОУ 

„Братя Миладинови“, град Бургас, ОУ „Васил Априлов“,  гр. Бургас, ОУ „Свети 

Свети Кирил и Методий“ град Николаево, област Стара Загора. При подбора на  

часове, които следва да бъдат инспектирани, е спазен принципът за наблюдение 

на часове от всички видове подготовка, във всички етапи на образованието, както 

и изискването за минимален брой наблюдавани учебни часове. Онлайн 

структурираните срещи се проведоха при спазване на изискванията за 

присъствена инспекция. Общ брой наблюдавани часове – 54, общ брой проведени 

срещи – 24.   

• Наблюдение на урок по история и цивилизация в 12 клас във 2 СУ „Емилиян 

Станев“, София. Училището участва на доброволен принцип в апробирането. 

В инспектирането взеха участие 10 екипа, съставени от 11 инспектори от НИО и 6 

външни инспектори.   
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В наблюдаваните училища се използваха платформите Microsoft Teams, Zoom, Google 

classroom,  Shkolo.bg, G-Suite for education, Moodle, Messenger, социална мрежа 

“Facebook”. 

В пилотните онлайн инспекции не са включени детски градини, тай като в периода на 

извънредното положение и извънредната ситуация те не осъществяват дейности в 

електронна среда. 

II. Анализ и оценката на проведените онлайн процедури, приложените инструменти 

за оценка на качеството чрез утвърдените критерии и индикатори  

1. Провеждане на дейностите от подготвителния етап  не се различават при двата 

модела на инспектиране,  не са констатирани трудности и необходимост от промяна на 

процедурите. В условията на обучение в електронна среда директорите на институциите 

имат повишена роля и отговорности, свързани с предварителната организация по 

планирането, провеждането на наблюдения на училището и на уроци, организиране на 

срещи, осигуряване на кодове за достъп и създаване на групи в образователни платформи 

или приложения. 

2. Провеждане на дейности от същинския етап в електронна среда: дейностите и 

разпределението на задачите между инспекторите в същинския етап в електронна среда 

следват модела на плана за посещение на институцията.  

• Наблюдението на уроци се осъществява след предоставен достъп до 

платформата или приложението, което използва учителят.  Времето при 

намалената продължителност на учебния час (20-30 мин.) е достатъчно за 

набирането на информация по критериите и индикаторите за инспектиране и 

позволява поставянето на обективна оценка на качеството на образователния 

процес в училищата.  

• Наблюдението на училищата се осъществява чрез виртуална обиколка в реално 

време, чрез представяне на видеоклипове за наблюдение или предварително 

подготвени презентации. Като цяло впечатлението от наблюдаваното онлайн се 

различава от видяното на място с това, че не могат да се уловят детайли, като 

общуването между ученици и учители извън учебните часове, в минутите на 

отдих и физическа активност, по време на междучасието и др, които в определен 

контекст могат да имат значение за оценката.   

• Проведените онлайн срещи с педагогическите специалисти, непедагогическия 

персонал, родители, ученици и с екипи за управление осигуряват необходимата 
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информация за целите на инспекцията. Управлението на срещите е по-трудно 

заради невъзможността да се прекъсват говорещите и да се осъществява 

невербална комуникация. Като времетраене срещите се нуждаят от 5-10 минути 

повече за включване на участниците и за преодоляване на първоначални 

технически проблеми. Динамиката зависи и от качеството на онлайн връзката. 

Като цяло качеството на срещите в електронна среда се влияе от 

организационните умения на директора, уменията на инспектора да модерира 

срещи и техническите проблеми.  

3. Участието на външни инспектори в екипите за онлайн инспектиране е пълноценно 

при осигурена техническа възможност за достъп. Като положителен ефект е отчетена 

работата на екипа за инспектиране по изготвяне на доклади в споделено пространство и 

възможността да се спести време за организиране на пътуване до съответните 

инспектирани училища.  

4. Утвърдените към момента критерии и индикатори за инспектиране са приложими 

и достатъчни за изготвяне на оценка на качеството при същинския етап на инспекция в 

електронна среда.  

• При наблюдение на уроци в електронна среда не се установи неприложимост на 

критерии и индикатори за инспектиране, обхванати в картата за наблюдение на 

урок.  

• За попълването на карта за наблюдение на училището няма критерии и 

индикатори, които не могат да бъдат оценени поради невъзможност за извличане 

на информация 

• Критериите и индикаторите за оценка на срещите, намиращи се в съответните 

карти, дават възможност на инспектиращите екипи да съберат информация и 

направят оценка, въпреки възникналите технически трудности  

II.  Качество на обучението, оценяването и подкрепата за личностното развитие на 

учениците в електронна среда чрез комуникационните и информационните 

технологии: 

Положителни тенденции 

1. Обучението в онлайн среда повлиява положително върху развитие на умения за 

самостоятелно учене у учениците, учителите поставят повече задачи свързани с 

търсене и извличане на информация от различни източници.  При електронното 

обучение продължителността на учебните часове е намалена (20-30 минути), 
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поради което учениците нямат възможност да задават въпроси към учителя по 

време на онлайн часа, но усвояват учебното съдържание с повече домашни 

упражнения и онлайн индивидуални консултации при необходимост. 

2. Учениците свободно изразяват проблеми или задават въпроси относно работата в 

електронна среда. Силно впечатление прави спазването на правилата за работа в 

час при електронното обучение 

3. Подкрепата за личностно развитие най-често се изразява в предоставена 

възможност за допълнителни консултации с учителя, които в повечето случаи се 

организират след приключване на учебните занятия в удобно време за ученика и 

родителя. На учениците със специални образователни потребности се 

предоставят работни листи за самостоятелна работа и им се оказва индивидуална 

помощ при необходимост - индивидуалните срещи и консултации . 

4. Учениците споделят, че след въвеждането на обучението в електронна среда 

учителите още повече се интересуват от нивото на усвояване на знания и умения, 

по-загрижени са, по-често се осъществява позитивна, подкрепяща връзка между 

учител – ученик – родител. Често се дава обратна връзка за активността на 

учениците и за спазването на правилата за работа в електронна среда. 

5. Учителите отделят време на отделни компоненти с възпитателно въздействие: 

дават се указания за здравословно поведение при обучение – отстояние от екрана, 

стойка, готовност за работа, както и насоки за здравословно поведение в 

условията на епидемиологична обстановка. В част от електронните уроци се 

работи за формиране на умения за опазване и поддържане на устойчива околна 

среда. 

6. В училища с висок дял на посещаемост на учебните часове при присъствено 

провеждане на образователния процес се наблюдава същата тенденция и при 

обучението в електронна среда.  

7. По време на обучението в електронна среда се разчита и на подкрепата на 

родителите Социалните мрежи се използват активно за комуникация с 

родителите. В някои училища се правят записи на уроците, които са достъпни в 

платформата за всички ученици. 

 

Негативни тенденции 

1. Много слабо в образователния процес са застъпени дейностите, които са пряко 

свързани с ученето в електронна среда, като използване на образователен софтуер 

или програми за текстообработка, създаване и работа с електронни таблици или 

презентации. Малцина са учителите, които могат да управляват пълноценно 
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виртуалната класна стая  - целесъобразно използват множество информационни 

ресурси, поддържат висока активност у учениците, владеят техники за 

непрекъснато проследяване качеството на връзката, създаване на нова връзка. Не 

се използват пълните функционалности на платформите. Най-често учителите не 

използват никакви технологични ресурси, провеждат уроците под формата на 

беседа.  

2. Неувереност от страна на учителите да поставят задачи, свързани с екипна работа, 

търсене на информация. Поради по-кратката продължителност на урока 

учителите отделят по-малко време на отделните компоненти на урока, което се 

отразява на изпълнението на целите му и върху ефективността на 

взаимодействието в процеса на обучението. 

3. Не всички учители успяват да мотивират за активно участие всички или повечето 

ученици, често в часовете участват само няколко ученици, въпреки че според 

регистрацията в платформата присъства целият клас. Активността на учениците 

и интересът към ученето силно намалява при технически проблеми. Част от 

учениците разчитат на възможности за консултация и пренебрегват активното си 

участие в часовете. В същото време родителите споделят в срещи, че 

подготовката за провеждането на онлайн инспекцията е засилила активността на 

учителите и учениците в присъствените онлайн часове в платформата.    

4.  По-рядко се наблюдават дейности  за изграждане на активна гражданска позиция 

и национални ценности, развиване на интеркултурни компетентности. С 

учениците не се работи за формиране и развиване на умения за управление на 

конфликти и за решаване на практически задачи.  

5. Оценяване на учениците в електронна среда е наблюдавано в малка част от 

учебните часове: учителят не казва каква оценка поставя – нито чрез качествен, 

нито чрез количествен показател, рядко  аргументира своите оценки. Най-често 

учителите дават обратна връзка към целия клас за изпълнение на домашна работа 

или за работата в часа.  

6. Достъпът до цифрови устройства и интернет за учениците в рискови групи е 

сравнително ограничен. При отсъствие на възрастен, който да подпомага 

технически процеса в редовните часове,  учебният час се провежда индивидуално 

в удобно време за родителите на ученика, предварително уговорено с учителя. В 

някои училища не е възможно включването на ученици със специални 

образователни потребности поради трудности при осъществяване на 

комуникацията в електронна среда. За ученици, които не са включени в 

обучението в електронна среда задачите и домашните работи се изпращат по 
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електронната поща или по телефона. При отсъствието на друга възможност 

обучението се осъществява асинхронно чрез предоставяне на учениците на 

материали на хартиен носител. 

7. Училищата, които използват повече от една  платформи, губят повече време за 

организацията на учебния процес както за учителите, така и за учениците и 

родителите. Част от времето за урочна дейност се използва за техническо 

осигуряване на часа – звук, картина, отстраняване на технически проблеми, 

повторно влизане в групата, създаване на нова група и др.  

 

V. Изводи и препоръки 

1. Инспектиране в онлайн среда:  

✓ Разработените и прилаганите досега процедури за инспекция са приложими и 

в електронна среда, като осигуряват изпълнение на предвидените 

инспекционни дейности в пълен обем. Прилаганите към момента критерии и 

индикатори за инспектиране са приложими при същинския етап на инспекция 

в електронна среда. Участието на външните инспектори в дейностите, които 

се извършват в електронна среда е успешно. 

✓ За да може в бъдещи периоди на осъществяване на обучението оценяването и 

подкрепата за личностното развитие на учениците в електронна среда 

процесът на инспектиране за оценяване на качеството да протича пълноценно 

е необходимо да се направи допълнение в Наредба № 15 от 8 декември 2016 г. 

за инспектирането на детските градини и училищата в чл. 14, ал. 2, с което да 

се предостави нормативна възможност за провеждане на същинския етап от 

инспекцията в електронна среда. 

✓ При възлагане на оценка на качеството на обучението с определен обхват и за 

определен период от време от министъра на образованието и науката или от 

Министерския съвет (чл. 6, ал. 3 т. 19 и 21 от Правилника за устройството и 

функциите на Националния инспекторат по образованието) може да се 

прилага и онлайн формата на инспектиране. 

✓ За да бъде максимално ефективен процесът на инспектиране е необходимо 

специализирано обучение за повишаване квалификацията на инспекторите за 

работа с образователни платформи, като се актуализират обучителните 

програми за външните инспектори и се планират обучения за инспекторите от 

НИО. 
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✓ Необходима е актуализация на указанието за директори „Готови за 

инспекция“ с включване на допълнителни инструкции във връзка с 

организацията и подготовката за онлайн инспекция. 

2. Обучение, оценяване и подкрепата за личностното развитие на учениците в 

електронна среда. 

2.1. Положителни практики при осъществяване на обучението, оценяването и 

подкрепата за личностното развитие на учениците чрез комуникационните и 

информационните технологии в електронна среда, които да бъдат подкрепени    

✓ Учениците са повишили дигиталната си компетентност, справят са на добро ниво 

с работа в различни платформи при спазване на правилата, демонстрират 

повишени умения за самостоятелно търсене и извличане на информация, които са 

в резултат на специфичните задачи, възлагани по време на обучението в онлайн 

среда. Развиването на тази компетентност следва да бъде подкрепено със 

запазване на процента на възложени за самостоятелна работа задачи чрез 

използването на ИКТ и при присъствена форма на обучение. 

✓ Възможността за индивидуализиране на работата спрямо специфичните 

затруднения и потребности на учениците чрез използването на индивидуални 

онлайн консултации следва да се подкрепи като се даде възможност на учителите 

да продължат използването на онлайн формите за консултация (освен 

присъствените часове за консултации) 

✓ Повишеният интерес на учителите към напредъка и личностното развитие на 

учениците може да се подкрепи и разшири с внедряване на готови електронни 

форми за проследяване и оценка на напредъка, като например електронно 

портфолио. 

✓ Практиката за по-близка комуникация родители-учители може  да се насърчи с 

въвеждане на множество разнообразни форми за срещи, в това число в електронен 

формат. Подходящи форми са и създаването на микро социални мрежи по класове 

или предмети. 

2.2. Осигуряване на качеството на образованието в електронна среда може  да бъде 

постигнато с мерки в две основни направления:  

✓ развиване на потенциала на педагогическите специалисти: 
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• чрез специализирани обучения за повишаване на дигиталните 

компетентности на учителите в посока управление на виртуалната класна 

стая, използване на образователен софтуер, използване на пълните 

функционалности на платформите, приложение на програми за 

текстообработка, създаване и работа с електронни таблици, овладяване на 

умения за непрекъснато проследяване и управление техническото 

качество на връзката 

• практически обучения (тренинги) и споделяне на добри практики за 

реализиране възпитателната функция на образованието чрез изграждането 

/присъединяването към професионални мрежи,  партньорства между 

училища, форуми за представяне на практически опит 

• осигуряване на актуални практически методически инструменти и 

обучение на  учителите за прилагането им за развиване на уменията на 

учениците за екипна работа, решаване на конфликти, критично 

възприемане на информацията и други умения за демократична култура.   

• осигуряване на набор от съвременни готови форми за разнообразни начини 

за оценяване личностния напредък на учениците (напр. 

индивидуализирани тестове, е-портфолио, проекти и др.) 

✓ подобряване на условията и организацията на учебния процес 

• изследване на групите в риск за всяко училище и осигуряване на 

специфична техническа подкрепа, от която се нуждае всяко отделно 

дете/ученик (това не винаги е технически устройство). Особено внимание 

е необходимо към нуждите на учениците със СОП – за тях е подходящо да 

се осигури специализиран софтуер, съобразно спецификата на дефицита. 

• подобряване организацията на електронните ресурси във всяко училище, 

преминаване към една платформа за управление и обучение, подходяща за 

съответната институция. 

• подобряване организацията на работа с родителите, използване на 

разнообразни форми за съвместни дейности и комуникация. 

 

Качеството и ефективността на обучението, социализацията и личностното развитие в 

електронна среда със средствата на информационните и комуникационни технологии се 

нуждаят от продължително наблюдение и задълбочено изследване. В този процес 

Националният инспекторат по образованието може да бъде активен партньор на 

образователните власти с анализи и изводи от проведено онлайн инспектиране.  

 


