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РЕЗЮМЕ ЗА НЕТЪРПЕЛИВИТЕ 

Настоящото изследване беше проведено през лятото на 2021 г. чрез онлайн анкета за 

студенти и за преподаватели, интегрирана в системата за проучвания на Философски 

факултет на СУ, Limesurvey. В изследването се включиха общо 253 студенти и 77 

преподаватели от различни университети в България, между които СУ „Св.Климент 

Охридски“, НСА „Васил Левски“, УНСС, УНИБИТ, ВТУ „Св.Кв.Кирил и Методий“, ПУ 

„Паисий Хилендарски“ и други.  Беше използвана непредставителна извадка по метода на 

„снежната топка“.  

Основната цел на изследването е да анализира какви са основните проблеми и ограничения 

пред учебния процес в онлайн среда в университетите и какви са нагласите на участниците 

в този процес, в частност студентите и преподавателите към продължаващото извънредно 

онлайн обучение.  

Както и през първата година, в която имаше онлайн обучение, така и през следващата 

2020-2021 г. технологичните ограничения на онлайн обучението се оказват основно 

препятствие пред адекватното и ефективно провеждане на учебни занятия, както според 

студентите, така и според преподавателите. През втората година все по-задълбочаващ се 

проблем е намаляващата мотивация – най-вече от страна на студентите –за участие и за 

присъствие в часовете. Умората от продължителното виртуално общуване също играе 

своята негативна роля и при двете страни в учебния процес, като преподавателите твърдят, 

че и натоварването им е по-голямо, отколкото при присъствено обучение .  

Фигура 1 
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Основни предимства на онлайн обучението според студентите и според преподавателите 

са в това, че спестява време и дава възможност за включване в занятията отвсякъде, а не 

само в учебната зала, а също и че улеснява достъпа до/концентрацията на учебни ресурси, 

както и се вижда на Фигура 1. 

Основните недостатъци са свързани с ограничените възможности за комуникация: както 

липсата на жив контакт между преподаватели и студенти, така и с технологичните 

ограничения, които има комуникацията онлайн по принцип (вж. фигура 2).   

Фигура 2 
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I. Кратко въведение на проблема  
 

Епидемията от COVID 19 продължи да бъде основният социален проблем и след 

прекратяването на първото в историята на България социално „затваряне“: 

включително и на образователните институции, което беше направено през пролетта на 

2020 г. Концепцията за това затваряне, наречена с непозната чуждица „локдаун“ беше, 

че ситуацията е временна и след няколко месеца епидемията ще отшуми и социалният 

живот постепенно ще се нормализира, както това се случи в Източна Азия по време на 

епидемията от първия вариант на ТОРС. Най-очевидното доказателство за това в 

България бяха сроковете, за които се въвеждаше ситуация на извънредно положение: 

средно по около 3 месеца (независимо че в последствие то бе периодично удължавано). 

Тези очаквания обаче не се сбъднаха, нещо повече, излизат все повече прогнози у нас и 

по света, че епидемията ще затихне едва след няколко години и то при вземането на 

съответните мерки, включително и масова ваксинация на населението. 

 Тази ситуация се отрази и продължи да се отразява на висшите училища в България, 

които за разлика от средните, се сдобиха с неочакван ефект от академичната си 

автономия да взимат собствени решения за режима на обучение (в рамките на 

ограниченията, налагани от извънредната обстановка у нас). Тази самостоятелност, 

макар да предоставя възможност за гъвкавост и бърза реакция спрямо ситуацията, също 

може да е потенциален източник на несигурност и дезорганизация на учебния процес, 

доколкото не съществува общ модел за действие на всички учебни заведения в 

настоящата криза. Ето защо е важно да се проследи как всичко това се отразява на 

основните участници в учебния процес във висшите училища у нас: студентите и 

преподавателите.  

В този план могат да се очертаят няколко основни разлики между първата академична 

година, когато започна пандемията (т.е. през втория семестър на  учебната 2019-

2020 г.) и последващата академична 2020-2021 г. През първия етап на преминаване към 

онлайн обучение основното предизвикателство беше бързия и на практика непланиран 

и неочакван преход към пълно онлайн обучение в рамките на непълен втори семестър 

(от март 2020 до приблизително юни 2020), тъй като малко висши училища у нас 

изобщо бяха предприели някакви опити за създаване на каквито и да е програми за 

обучение от разстояние и респективно не би могло да се очаква че те ще бъдат 

подготвени, включително и технологично за посрещането на подобно 

предизвикателство. Това се потвърди и от пилотното проучване, което част от 

настоящия екип на изследването проведе в края на първото затваряне, за ефектите на 

обучението от разстояние (в случая онлайн) сред студенти на два български 

университета, а също и сред преподаватели от СУ. Докладът може да се види тук:  

http://phls.uni-sofia.bg/article/3052  с резюме на английски език тук: http://cyberecology-

bg.com/covid-19-pandemic-and-the-academia-current-problems-of-distance-

learning/?lang=en  . 
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През 2020 г. също други колеги проведоха подобни изследвания, които са посветени 

именно на ефектите от прехода между обучение на живо и онлайн обучение, за което 

може да се види повече например  при Мирчев и Михайлова (2020), „Първият онлайн 

семестър в УНСС през погледа на студентите и преподавателите, вж.тук: http://unwe-

research-papers.org/bg/journalissues/article/1040 .        

През следващата академична 2020-2021 г. ситуацията с онлайн-обучението рязко се 

промени. За разлика от първото затваряне, което се считаше за временна ситуация до 

края на семестъра, новата година започна с хибридно /частично присъствено обучение 

в повечето висши училища, като имаше дори и очаквания при благоприятно развитие 

на ситуацията с епидемията да се премине напълно към присъствено обучение. Тези 

очаквания обаче бързо бяха попарени и още преди края на зимния семестър повечето 

университети преминаха на пълно онлайн обучение с изключение на отделни 

специалности. Това продължи почти до края на учебната 2020-2021 година, като в края 

на месец май някои висши училища се върнаха за кратко към хибридна/присъствена 

форма на обучение.  Казано с други думи, през втората година на пандемията, онлайн 

обучението  всъщност остана доминираща форма в университетите, но основните 

предизвикателства се изместиха от това да бъде осъществен бързо преход към занятия 

онлайн към проблемите на самите занятия онлайн: от една страна, съществуваше 

предимството на натрупания опит за почти цял семестър онлайн обучение (с всички 

положителни, отрицателни страни и проблеми на този подход), от друга, на практика 

цяла година онлайн обучение предполага справяне с нови предизвикателства като 

липса на дори предишен контакт на живо между студенти и преподаватели (което през 

2020 г. не стои като проблем), преминаване на почти целия научен живот онлайн 

(включително и на отложените през първото затваряне научни събития) и не на 

последно място, продължителните ефекти от онлайн обучението, които могат да окажат 

негативно влияние, включително  да доведат до демотивация и стрес от почти изцяло 

осъществяваното виртуално общуване. Основна цел на настоящия анализ е именно 

изследване на ефектите, които всички тези проблеми и нови обстоятелства оказват 

върху студенти и преподаватели в българските висши училища.  

 

II. Обект, дизайн и извадка на изследването  
Обект на изследването са студенти и преподаватели в различни български висши 

училища в различни степени на обучение и специалности. Използвана беше 

непредставителна извадка по метода на „снежната топка“. В изследването се включиха 

77 преподаватели и 253 студенти от различни български университети. Основната част 

от преподавателите и студентите са от Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ (125 студенти и 53 преподаватели). В изследването участваха също 

студенти и преподаватели от НСА (73 студенти и 2 преподаватели), УНСС, УНИБИТ, 

ПУ и други.  

Изследването беше проведено с помощта на онлайн въпросник за самостоятелно 

попълване, като основната част на теренната работа беше през юли 2021 г. 
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Въпросникът беше базиран на използвания в пилотното изследване през 2020 г., 

цитиран по-горе, създаден с участието на представители от настоящия екип на 

изследването.  

1. Основни хипотези на изследването  

Настоящият анализ има за цел да провери следните изследователски хипотези: 

 Продължителността на онлайн –обучението през втората година на пандемията 

води до адаптация и приемане на този модел на обучение за основен: както от 

страна на преподавателите, така и от страна на студентите. В дългосрочен план 

това създава очакване онлайн обучението да се настани трайно като подход в 

образователния процес, дори и след приключване на пандемията.   

 Положителните ефекти на онлайн обучението се свързват основно с неговата 

ефективност по отношение на разпределянето на времето и лесния достъп/ 

концентрирането на едно място на образователни ресурси. Тези положителни 

ефекти обаче са „засенчени“ от отрицателните страни на обучението онлайн.  

 Основните негативни ефекти на онлайн обучението са умората от 

продължителното виртуално общуване, което води до демотивация както сред 

студентите, така и сред преподавателите. Други негативни ефекти върху 

участниците в процеса са на практика липсата на академичен живот извън 

контактите между студенти и преподаватели, което засилва усещането за 

откъснатост  и води до още по-ниска мотивация за участие в образователния 

процес, особено от страна на студентите.  

 Като цяло, студентите имат по-положително отношение към онлайн обучението, 

в сравнение с преподавателите.  
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III. Анализ на получените резултати  
По-долу следва анализ на резултатите по основните индикатори, включени във 

въпросника. Анализът е разделен на две части: анализ на резултатите от изследването 

на  преподаватели и анализ на резултатите от изследването на студенти, след което е 

направено обобщение и за двете групи изследвани лица.  

1. Анализ на резултатите на изследването сред университетски 

преподаватели  

В изследването взеха участие 77 преподаватели като малко под две трети от тях са от 

Софийския университет „Св.Климент Охридски“.  В изследването се включиха също 

представители на УНСС, УНИБИТ, НСА, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Тодор 

Каблешков“, включително и от НБУ. 67,% от тях са във възрастовия интервал 36-55 

години, т.е. в активна преподавателска възраст, а около 62% са жени. 74 от всички 77 

преподаватели водят занятия в бакалавърска степен, но също така над 2/3 водят такива 

и в магистърска степен, като всички без изключение преподават и на студенти в 

редовна форма на обучение,  а 49% и на задочна. Казано с други думи, въпреки че 

извадката не е голяма, в нея има преподаватели с разнообразен академичен профил.  

Всички те са имали достатъчно дълъг досег с онлайн-обучението през учебната 2020-

2021 г., като само трима са водели такова обучение през един от семестрите, а 

останалите – и през двата семестъра.  

Над 90% от преподавателите през учебната 2020-2021 г. са водили обучението основно 

в реално време: във виртуална класна стая, което означава че основния използван 

подход сред анкетираните преподаватели се доближава повече до начина им на работа 

в присъствена форма на обучение, отколкото да се стреми да следва дистанционната 

форма, при която основният ресурс се дава на обучаемите под формата на записи 

/текстове, а срещите в реално време са спорадични и по-скоро изключение. Изборът на 

подход за контакт в реално време не е учудващ, като се вземе предвид факта че в 

настоящата ситуация поне формално формата на обучение и респективно, на 

преподаване не е променена, т.е. се очаква преподавателите да търсят възможен 

„заместител“ на заниманията които иначе биха се водили  присъствено, отколкото да 

преориентират изцяло курсовете  си към дистанционна форма на обучение ( която не е 

задължително да включва занятия в реално време, а разчита повече на 

самоподготовката на учащите на база на предоставените ресурси).   

Поради тази причина и вероятно по-голямата част от преподавателите използват по 

време на заниманията си в реално време със студентите не само аудиовръзка, но и 

визуална такава: камера, споделен екран или бяла дъска (едва трима отбелязват че 

използват само микрофон). За сметка на това участието на студентите е основно чрез 

аудиовръзка (посочено от повече от половината преподаватели) или дори само като 

слушатели (посочено от малко под 1/3 от тях). Това не е желаната опция за 

преподавателите, повечето смятат, че студентите би следвало да влизат при 

възможност и с включена камера. Както се вижда и от останалите отговори обаче, за 
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подобен подход вероятно има и обективни пречки, тъй като едно от най-често 

посочваните оплаквания и при студенти, и преподаватели са технологични ограничения 

или сривове по време на занятията, което налага ограничаване на използваните 

технологични способи (основно изключване на камерата, а в някои случаи и на 

микрофона). От друга страна според повечето преподаватели, това води до пасивност 

от страна на студентите, което затруднява работата по време на час.  

Технологичните ограничения са и едни сред по-често посочваните причини, поради 

които на анкетираните преподаватели се е налагало да отлагат или отменят занятия. 

Както се вижда и от  графиката по-долу, почти 40% са имали такива случаи, а при 

около 60% това е било по-скоро изключение. За сметка на това е истинска рядкост 

някой от тях да отмени занятие поради лични причини (здравословни или от друг 

характер) или масово неприсъствие на студентите в час. Друг е въпросът, че част от 

преподавателите посочват –включително в спонтанните отговори – че е възможно това 

присъствие да бъде „формално“ заради възможността на студентите да „се скрият“ от 

участие поради техническите ограничения (това че влизат без включени камери и/или 

звук).  

Графика 1 

 

*Въпросът се отнася до всички, N=77. 

Все пак основната причина за евентуално непровеждане на занятия остават проблемите 

в платформата за обучение, следвани от технически проблеми на устройството, 

ползвано от преподавателите.  

В такива случаи решението, което преподавателите най-често предприемат е 

прехвърляне в друга платформа или смяна на устройството. Само един от 

преподавателите е споделил, че не е предприемал ответни мерки от какъвто и да е 

40,3

22,1

18,2

14,3

10,4

6,5

Технически проблеми/сривове в платформата за 
обучение

технически проблеми с камерата/звука на 
устройството, което използвате за онлайн обучение

масово неприсъствие на студентите (липса на 
кворум) по време на занятието 

други технически проблеми на устройството, което 
използвате за онлайн обучение

здравословни проблеми 

други проблеми от личен характер, които 
възпрепятстват включването ви онлайн

Случвало ли Ви се е Ваше онлайн занятие да не може да 
бъде проведено поради някоя от следните причини? 

(само отговори "често/ понякога")  
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характер за компенсиране на невзето занятие. Това означава, че въпреки неизбежно 

възникващите технически неуредици, преподавателите се стремят да провеждат (дори и 

с цената на отлагане или преместване) планираните часове.  

Около 1/3 от анкетираните споделят че изобщо не им се е случвало да отлагат занятие 

по технически причини. Това не следва да се тълкува в посока на това че тези 

преподаватели не са имали изобщо технически проблеми по време на провеждане на 

занятията; а че е възможно е да предприемали други действия за справяне с проблема, 

без да се налага отлагане на занятието (като например рестартиране на сесията или 

устройството, от което се работи).  

Най-често споменаваната използвана платформа за дистанционно обучение е Moodle 

(Мудъл), което е очаквано, предвид че над половината анкетирани са от Софийския 

университет, където тя е основна платформа за обучение. Популярни платформи са 

също MS Teams, Zoom които са платени системи, както и Google Meet, която също като 

Moodle е безплатна. Трябва да се отбележи че от изброените платформи, MS Teams и 

Moodle имат пълните функционалности на платформи за онлайн обучение, докато 

Zoom е платформа за уебинари и конференции, а Meet служи преди всичко за срещи и 

съвещания на живо. Използването на такива алтернативи още веднъж идва да покаже, 

че ключовото в работата на тези преподаватели са занятията в реално време (ако по 

някакви причини те не желаят или нямат възможност да използват „класически“ 

платформи за дистанционно обучение). Трябва да се отбележи, че за разлика от 

резултатите от пилотното изследване (което беше проведено с преподаватели от СУ но 

през 2020 г.), нито един от анкетираните в настоящото изследване не е посочил, че е 

разчитал само на канали за двустранна комуникация като чат/разговори във 

Фейсбук/Вайбър/Скайп или някакъв друг комуникационен канал, различен от 

специализирана платформа за обучение/дискусии онлайн. Това може да се отчете като 

един от позитивните ефекти на натрупания опит с онлайн обучението от страна на 

преподавателите.  

Moodle се използва като основна платформа от повечето преподаватели, които изобщо 

са ползвали тази система (вж. следващата графика).  

Не е такава ситуацията при Zoom например, която се ползва за основна от доста по-

малко преподаватели, които прибягват до използването й. Това може да се обясни с 

факта, че Zoom е платена система, за която вероятно съответният университет няма 

абонамент, а в безплатната й версия функциите й са силно орязани, което затруднява 

ползването й.  

Двата най-големи университета у нас, СУ и УНСС имат платен абонамент за MS Teams, 

като в СУ се използва масово и безплатната система Moodle. Това също обяснява 

популярността на тези две системи, тъй като повечето от преподавателите посочват, че 

ползват университетски достъп до основната (57,1%) или до всички системи (27,3%), с 

които те работят. 
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Графика 2 

 

Само петима преподаватели не се възползват от достъпа до системите, които техния 

университет им предоставя. Важно е да се отбележи също, че нито един не е посочил 

отговора че университетът им не е осигурил достъп до система за онлайн обучение.  

Въпреки че университетите, в които преподават анкетираните осигуряват достъп до 

една или повече системи, те дават и достатъчно свобода на преподавателите да ползват 

или не тези системи: едва 16 от 77 преподаватели са посочили като мотив за избор на 

конкретна система задължение, наложено им от университета.От друга страна, 

осигуряването на достъп до конкретна платформа е важен мотив преподавателят да я 

използва като основна в работата си: този мотив се посочва от повече преподаватели, 

отколкото мотива за съответните функции и възможности на системата (вж. следващата 

графика).  

Въпреки това, най-честият мотив за избор не е самият достъп, а познаването на 

системата. Това познаване може да се дължи както на предишен опит със системата –от 

първата година на пандемията или по друг повод, така и с възможностите за 

обучение/самообучение, което е имал съответният преподавател.  

Трябва да се отбележи обаче, че осигуряването на достъп не е задължително 

съпроводено с осигуряване на възможности  за усвояване на системата: повечето  

преподаватели споделят че са се научили самостоятелно, в процеса на работа, а под 1/5 

са посетили курс, организиран от съответното висше училище. Зад непосещаването на 

подобни курсове разбира се, може да стоят различни мотиви, включително и това че 

системите са достатъчно интуитивни, за да може функционалностите им да се усвоят в 

процеса на работа. 

68,8

33,8

28,6

24,7

56,0

21,3

5,3

14,7

Moodle (Мудъл) 

MS Teams (МС Тиймс)

Zoom (Зуум)

Google Meet (Гугъл Мийт)

Кои от следните платформи ползвате по време на онлайн 
обучение?

използвал/а съм я 

основно работя с нея
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Графика 3 

 

*Забележка: В графиката са представени всички мотиви, без оглед на избора на платформа.  

Въпреки това, фактът че повечето преподаватели разчитат основно на самоподготовка 

(по различни способи) навежда на мисълта че обучението за работа с подобни 

платформи едва ли е станало обичайна практика и през втората година на пандемията. 

Важно е да се отбележи също, че повечето преподаватели не разчитат единствено на 

платформата/ите за дистанционно обучение за контакт със студентите. Над 90% 

използват също и електронна поща, а около 38% използват и някакъв вид директен 

онлайн контакт чрез разговори/чат канал в реално време в Скайп/Вайбър и подобни, 

групи във Фейсбук и пр. Едва трима преподаватели са отбелязали отговора, че не 

ползват допълнителен канал за комуникация със студентите си. Ползването на 

допълнителни способи за връзка със студентите не е необходимо да се дължи на 

несъвършенства на системата за онлайн –обучение, възможно е чрез тези допълнителни 

канали за връзка (особено в случаите на свързване в реално време както чатовете и 

разговорите в Скайп и Вайбър) преподавателите да компенсират „опосредствеността“ 

на общуването в платформите за обучение, които изискват предварително зададен 

график или външна инициатива за осъществяване на директна комуникация 

(включително съобщенията за напомняне/известие за покана за виртуален разговор 

най-често се получават по имейл).  

44,2%

29,9%

27,3%

26,0%

20,8%

15,6%

5,2%

Познавам я най-добре и затова работя най-добре с нея

университетът ни предостави безплатен достъп до тази 
платформа, а другите макар и по-добри са платени

тази платформа предлага най-добра комбинация от 
възможности за преподаване и изпитване при 

дистанционно обучение

тази платформа е най-стабилна, независимо че има и други 
с добри възможности за дистанционно обучение

университетът ни задължи да работим с тази платформа

тази платформа осигурява по-добра обратна връзка със 
студентите

студентите предпочитат да работят с тази платформа и аз 
реших да се съобразя с тях

Кои са мотивите, поради които избрахте съответната платформа за 
основна?

(всички споменати мотиви, без оглед на платформата)
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Запознатостта с платформите е само един от елементите на технологичната подготовка 

на преподавателите за онлайн обучението. Именно това е един от аспектите на 

преподаването онлайн, по които преподавателите отчитат най-голямо подобрение в 

сравнение с първата година на пандемията, както може да се види на следващата 

графика 4.  

Всъщност именно технологичната подготвеност на всички участници в учебния процес 

(студенти, преподаватели, включително и самите институции) според анкетираните е 

отбелязала най-голям напредък по време на втората година от онлайн обучението. Това 

не е изненадващ резултат, доколкото натрупания опит, включително и през първия 

семестър на онлайн обучение (пролетта на 2020) също допринася за коригиране на 

потенциални грешки/подобряване на използваните подходи и технологии през втората 

година на пандемията.  

Според преподавателите, значимо подобрение има също и по отношение на 

администрирането на учебния процес онлайн, което също е очаквано предвид 

натрупания в този план опит и от страна на администрацията в съответните висши 

училища през първия семестър на онлайн обучение.  

Трябва да се отбележи също, че за разлика от подготвеността, по отношение на 

осигуреността със съответните средства за онлайн обучение, най-честият отговор е 

„също толкова добре е, колкото и миналата година“.  

Това е и най-честият отговор относно впечатленията на преподавателите от 

технологичната осигуреност на техните студенти: т.е .и през първата и през втората 

година на пандемията, повечето анкетирани не са имали съществени дефицити в този 

план, които да попречат на обективното провеждане на занятията. Като цяло, тези 

организационни аспекти на онлайн обучението се оценяват позитивно, поне що се 

отнася до втората година на пандемията. Не стои по същия начин въпросът обаче с 

някои други аспекти на обучителния процес, както може да се види на следващата 

графика.  
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Графика 4 

 

В този въпрос преподавателите трябваше да сравняват няколко аспекта на онлайн –

обучението и преподаването в двете години онлайн обучение. Първият аспект е чисто 

„технически“, свързан с осигуряването на учебни ресурси и самия процес по 

подготовката на занятията, а също и на оценяването (изпитите) онлайн. Както се вижда 

и на графиките тези аспекти са оценени по-скоро като успешно реализирани в 

сравнение с първата година на пандемията, например почти половината преподаватели 

отчитат че по отношение на времето и усилията, които полагат  за подготовката на 

занятията си онлайн, втората година онлайн обучение е била значително по-успешна. 

Също така е важно да се отбележи, че и  онези които твърдят че и през първата година 

на пандемията в този план нещата са били добре, са значим процент от анкетираните 

(почти 40%). 

Не така стои въпросът обаче с личностните аспекти на работата онлайн: мотивацията и 

стресът от виртуалното общуване/преподаване. Именно при въпросите свързани с 

мотивацията (на студенти и преподаватели) се отчитат най-високите проценти на 

анкетирани, които твърдят че положението се е влошило в сравнение с миналата година 

: 21% от анкетираните, твърдят че личната им мотивация е намаляла, а 19% че 

мотивацията на студентите за участие в часовете им е намаляла в сравнение с миналата 

година. Това може да се счете и за един от отрицателните дългосрочни ефекти от 

74,0

41,6

55,8

57,1

67,5

36,4

62,3

39,0

24,7

57,1

35,1

32,5

20,8

45,5

14,3

32,5

Вашата лична технологична подготовка за 
преподаване онлайн

Вашата лична технологична осигуреност (достъп до 
устройства, интернет връзка, аудио и видео)

технологичната подготовка на студентите за обучение 
онлайн

администриране на учебния процес (записвания за 
избираеми дисциплини, изпитни протоколи и пр.)

технологичната подготовка на университета (с онлайн 
платформи, сървърна поддръжка и др.)

технологичната осигуреност на вашите студенти като 
цяло

технологичната подготовка на колегите ви 
преподаватели за преподаване онлайн]

администриране на научната дейност (управление и 
отчитане на проекти)

В сравнение с миналата учебна година (първото "затваряне" 
в началото на 2020), как оценявате всеки един от следните 

организационни аспекти на обучението онлайн? 

по-добре е от миналата година също толкова добре е, колкото през миналата година
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онлайн обучението: натрупаната умора от виртуалната комуникация е възможно да 

доведе до пасивност – както от страна на преподаващите, така и от страна на учащите.  

Графика 5 

 

Що се отнася до стреса и напрежението, свързани с виртуалното преподаване 

/общуване, повечето преподаватели не отчитат влошаване в сравнение с първата 

година, но общия дял на тези, които го оценяват като по-зле/също толкова зле е около 

28%, което също е относително висок дял. Сходен е делът на тези, които смятат че в 

този план ситуацията е по-зле/също толкова зле относно стреса и напрежението при 

студентите като цяло, но други 22% твърдят, че изобщо нямат наблюдения върху този 

аспект. Само по себе си това също може да се счете за негативен ефект от онлайн 

обучението: опосредствеността на контакта между студенти и преподаватели не дава 

възможност за пълноценна обратна връзка и в този план.   

Една значима част (28%) от анкетираните са оценили отрицателно и аспекта с 

усвояването на знания от страна студентите, което също може да се окаже един от 

големите проблеми пред онлайн обучението по принцип.  

Това са и част от проблемите, споменати в спонтанните отговори на анкетираните 

преподаватели относно пречките, които възпрепятстват протичането на учебния процес 

онлайн. Все пак през първата година на пандемията като основен проблем се очертават 

техническите такива (сривове на платформата, проблеми със звука или камерата на 
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преподаване онлайн, в сравнение с миналата година? 

в този план е по-добре от миналата година

също толкова добре е, колкото през миналата година
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устройствата и подобни), посочени от около 1/5 от отговорилите на въпроса. През 

втората година обаче най-висок дял събира отговорът за спад в мотивацията (основно 

от страна на студентите (18% от анкетираните), а делът на тези, които са посочили 

техническите проблеми като основни, спада на 13%. Около и малко над 1/3 от 

анкетираните посочват че не са срещали особени проблеми и през двете години с 

осъществяването на онлайн обучението (с изрично направената уговорка, че въпросът 

не третира ограниченията, които има онлайн обучението по принцип).  

Що се отнася до предимствата и ограниченията на подхода на онлайн обучението, по 

принцип трябва да се отбележи, че резултатите, получени в тазгодишното изследване 

са сходни с тези получени по време на пилотното изследване през 2020 г., независимо 

че тогава участваха преподаватели само от един университет. През първата година 

въпросът беше оставен отворен за спонтанни отговори, като на база на тези спонтанни 

отговори бяха създадени и скалите, представени в следващите две графики.  

Както и през 2020 г., така и сега анкетираните преподаватели оценяват като предимства  

основно организационните аспекти на онлайн обучението: спестяването на време, 

концентрацията на учебни ресурси и възможността за достъп от всяка точка. Интересно 

е да се отбележи, че въпреки че достъпността е считана за основно предимство на 

онлайн обучението, според анкетираните преподаватели тя не довежда автоматично до 

по-голяма посещаемост: доста по-нисък дял от тези, които смятат че включването от 

всяка точка е предимство, отчитат като такова и възможността за повишена 

посещаемост на студентите поради тази причина. 

Графика 6 

 

*Забележка: в графиката са представени само отговорите, които събират над 20% от анкетираните.  
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Разбира се, осигуряването на обективни възможности за по-добра посещаемост на 

занятията е само един аспект от проблема, възможно е личната мотивация на 

студентите да посещават онлайн часове да намалява в следствие на други фактори 

(умора, непълноценна комуникация и пр.), което всъщност е отбелязано от 

преподавателите като недостатък на онлайн обучението (вж. графика 7).  

Малко под 30% от анкетираните отчитат като предимство и улесненото 

администриране на учебния процес онлайн.  Споменалите, че онлайн обучението няма 

предимства са едва 6 от общо анкетираните 77 преподаватели.  

За сметка на това, по отношение на недостатъците, преподавателите са доста по-

критични, като най-отрицателните аспекти на онлайн обучението се свързват с 

комуникацията: както със студентите по време на час, така и относно възможностите за 

неформална комуникация, а също и прекъснатата комуникация вътре в академичната 

общност. Може да се каже, че основният недостатък, който има онлайн обучението 

според анкетираните преподаватели, се крие в неговата същност: дистанцията в 

комуникацията затруднява получаването на обратна връзка и осъществяването на 

общуването по принцип, а това е ключово за провеждането на реален учебен процес 

(вж.графика 7). 

Графика 7  

 

*Забележка: в графиката са представени само отговорите, които събират над 20% от анкетираните.  
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Кои са най-големите недостатъци на онлайн 
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Друг недостатък, посочен от над 60% от анкетираните, е натовареността на 

преподавателите, която според тях е по-голяма при онлайн обучение (с контролна цел 

съответстващото твърдение, а именно че натовареността е по-малка при онлайн 

обучението беше показано в предишния въпрос, но тази опция е отбелязана едва от 

петима анкетирани).  

Сериозен според преподавателите е и проблемът с мотивацията на студентите: не само 

за участие в часовете, а дори и за самото им присъствие във виртуални зали. 

Студентите, които смятат че мотивацията на техните колеги да участват в часовете е 

по-ниска при онлайн обучение, са доста по-нисък процент.  

Твърдението, че студентите са по-натоварени при онлайн обучение е подкрепено едва 

от 14% от анкетираните преподаватели, но също така само двама са отбелязали 

обратния отговор, т.е. че студентите имат по-ниска натовареност при онлайн 

обучението, затова от тези отговори не би могло да се заключи дали изобщо 

преподавателите имат ясна представа за разликата в натовареността на студентите при 

двата подхода. При анкетираните студенти също няма единодушие по въпроса дали 

натовареността е по-голяма при онлайн обучение или не.  

Около 43% отбелязват като проблем възможностите за преписване на изпити, докато 

едва петима са посочили обратния отговор: че технологичните възможности, които 

дава онлайн обучението всъщност възпрепятстват преписването.  

Технологичната „зависимост“ на онлайн занятията също е видяна като проблем от 

около 36% от анкетираните преподаватели. Също трябва да се отбележи, че нито един 

преподавател не е посочил отговора, че онлайн обучението няма недостатъци, което не 

е изненадващо, предвид далеч по-големия брой отрицателни страни посочени от повече 

анкетирани, в сравнение с положителните такива.  

Графика 8 
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има повече възможности за такива при работа онлайн

Няма съществена разлика в този план с присъствения режим на работа



15 
 

Един от аспектите на образователния процес онлайн, който преподавателите оценяват 

по-скоро положително е свързан с научната дейност в университетите, както се вижда и 

на графика 8.  

По отношение на повечето аспекти, свързани с научно-изследователската дейност 

преподавателите не отчитат съществени затруднения при преминаването в онлайн 

режим. Тук разбира се, следва да се отчете и факта, че някои дейности по научни 

проекти не биха могли да се извършват онлайн, ето защо и този отговор събира най-

висок дял от анкетирани, които смятат че в присъствен режим на работа има повече 

такива възможности (26%). Интересно е, че по отношение на научните събития 

ситуацията е точно обратната: най-висок е делът на тези, които смятат че онлайн 

режимът дори дава по-добри възможности спрямо присъствения: както за участие, така 

и за организация на такива събития.  

Въпреки изброените по-горе предимства, повечето преподаватели не са привърженици 

на този подход: едва петима са посочили че предпочитат да работят в този режим на 

обучение, както се вижда и на следващата графика.  

Графика 9 

 

*Забележка: в графиката са представени само отговорите, които събират над 20% от анкетираните.  
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Въпреки скептичността на преподавателите относно онлайн обучението като подход, 

повечето смятат, че то е нанесло достатъчно трайна промяна в образователната 

система: под ¼ са тези, които смятат, че след затихване на пандемията образованието 

ще се върне в ситуацията, в която е било преди това. Въпреки че повечето 

преподаватели не считат, че то радикално ще се наложи като доминиращ подход, 

вероятността за следване на някакъв хибриден вариант се споделя от около две трети от 

анкетираните. В изследването не беше разгледана подробно ситуацията какъв точно 

според преподавателите би бил този вариант, тъй като целта на този въпрос беше по-

скоро да провери очакванията на преподавателите за бъдещото развитие на 

образователната система и доколко те смятат, че онлайн обучението ще се настани 

трайно в нея. Още тук трябва да се отбележи, че въпреки че преподавателите са 

настроени по-критично към онлайн обучението, отколкото студентите (вж. резултатите 

по-долу) в същото време те имат и по-скептични очаквания относно възстановяване на 

ситуацията към пълно присъствено обучение: не толкова във връзка със самата 

епидемия, колкото във връзка със създадените вече условия и възможности част от 

образователния процес да се пренесе онлайн, независимо от предпочитанията на 

анкетираните по въпроса.  

Графика 10  
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2. Анализ на резултатите на изследването сред студенти  

 В изследването се включиха общо 253 студенти от различни висши училища, от които 

най-голямата група са от СУ: 49%, други 29% са от НСА, има също студенти от 

УНИБИТ, УНСС и други. Основната част от тези студенти изучават хуманитарни и 

социални науки, но има и респективно студенти в спортни специалности, 

математически и технически науки и др. В бакалавърска степен учат над 85% от 

анкетираните студенти, като най-голямата група са втори и трети курс (общо 62%). В 

изследването са включени също студенти магистри и докторанти. 69% от анкетираните 

следват в редовна форма на обучение. И при тази група, както и при преподавателите 

има достатъчно разнообразен профил на анкетираните, независимо че извадката е 

непредставителна.  

 Почти всички анкетирани са имали онлайн обучение под някаква форма, независимо 

от продължителността му (само един студент е посочил изрично че през цялото време 

обучението му е било на живо), т.е. студентите имат достатъчно натрупани впечатления 

от онлайн обучението през втората година на пандемията. 

Това може да се види илюстрирано на следващата графика.  

Графика 11  
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часовете си онлайн. Това означава че и според впечатления на анкетираните студенти, 

и онлайн се е водел учебен процес в реално време.  

Повечето студенти не са били принудени да удостоверяват присъствие визуално (с 

камера), като 38% от ималите онлайн занятия твърдят, че не е имало специални 

изисквания от страна на преподавателите и всеки е влизал както може. Всъщност 

основното изискване е било студентите да имат достъп до микрофон (28% са посочили 

този отговор, а още 14% са посочили че само микрофонът е бил задължителен, но по 

изключение е можело да се присъства на слушалки). Както се вижда, въпреки че 

преподавателите смятат че по-добрият вариант на провеждане на занятията е всички 

участници да са с включени камера и микрофон, реалните изисквания са били доста по-

либерални, като причините за това може да са разнообразни, включително и 

технически (претоварване на връзката и пр.).  

Въпросът доколко студентите също са присъствали а и изобщо са имали възможност да 

присъстват в тези часове не е маловажен. Както се вижда на следващата графика, 

независимо че форматът на обучението се е променил от присъствен към 

дистанционен, проблемът с отсъствието на студентите поради работни ангажименти 

продължава да стои: 43% са пропускали често или понякога занятия именно защото са 

били на работа).  

Независимо че онлайн обучението несъмнено е по-гъвкавия подход в този план, 

провеждането на занятия в реално време, били те и през интернет, може да влезе в 

конфликт с потенциалния работен график на студентите.  

Други относително често посочвани причини за пропускане на онлайн занятия са 

свързани с технологичните ограничения на онлайн обучението, като проблеми с 

интернет –връзката и проблеми със самата платформа за онлайн обучението. Малко над 

1/3 от студентите посочват обаче като относително честа причина липсата на 

мотивация за влизане в час. Оттук не следва да се правят заключения че липсата на 

мотивация идва от провеждането на занятията онлайн, възможно е други фактори, 

свързани със съдържанието на самите дисциплини също да намаляват мотивацията на 

студентите да присъстват в реално време в тези часове.  

Не е малък и делът на тези които са пропускали често или понякога занятия заради 

недостатъчна подготовка. Това също е мотив, който не се влияе от формата на 

обучението (присъствено или онлайн), т.е. мотивите за отсъствие от часовете най-

вероятно се дължат основно на фактори, несвързани с прехода към обучението онлайн.  
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Графика 12  

 *Разпределението е на база имали лекции или семинарни занятия онлайн, N=245. 

Почти 19% от анкетираните които са имали лекции или семинарни занятия онлайн 

посочват че са пропускали често или понякога занятия заради липса на достъп до 

линковете за виртуалните зали. Това може да се дължи на спецификите на използвана 

платформа за онлайн обучение, тъй като не всички са предназначени изрично за онлайн 

обучение, включително в платформата да е предвиден репозиторум на линкове и други 

ресурси за обучение, които да могат да бъдат достъпни за потребителите във всеки 

един момент, в който те се логнат в нея.  

Отделно от това беше зададен въпрос как най-често студентите са получавали достъп 

до линковете, където най-голямата група от анкетирани (69%) е посочила, че линковете 

са се получавали по имейл от преподавателя, т.е. възможно е в процеса на тази по-

сложна комуникация някои студенти да не са получавали достъп до линкове за занятия 

в реално време. Все пак, малко над половината (55%) анкетирани посочват че са имали 

достъп до тези линкове в самата платформа за обучение. Оттук следва да се заключи че 

при избор на подходяща платформа за онлайн обучение за дадена институция, следва 

да се вземе предвид и достъпността на линковете за потребителите (т.е. за учащите, 

които влизат в тази платформа).  
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Както се вижда и на следващата графика, една относително голяма част от 

анкетираните са използвали платформи, които не са изрично предназначени за онлайн 

обучение (като Zoom и Google Meet), което също би могло да създаде проблем с 

достъпността на линковете, тъй като е необходимо те предварително да се изпратят по 

имейл.  

Въпреки това, нито един студент не е посочил отговора, че не е ползвана 

специализирана платформа за онлайн конференции или обучение, за разлика от казуса 

с пилотното изследване, където по време първия локдаун имаше студенти, които се 

свързваха с преподавателите си основно чрез канали за двустранна комуникация като 

Скайп, Фейсбук месинджър и подобни, които не са ориентирани към поддържане на 

групови занимания, независимо че биха могли да се използват частично като 

заместител на платформите за онлайн обучение. Оттук би могло да се заключи, че поне 

в специалностите, в които се обучават анкетираните, е създадена някаква организация 

за ползване на по-специализирани, т.е. по-подходящи за онлайн обучение продукти.  

Както се вижда от графика 13, най-популярните платформи са Zoom и Moodle, като 

последната е основна платформа в обучението на около 1/3 от анкетираните.  

Графика 13  

 

Този резултат не е учудващ, доколкото Moodle е основната платформа за обучение в 

СУ, където учат една значима част от анкетираните студенти. Другата такава 

платформа е MS Teams, която се използва за официална /основна и в други висши 

училища.  
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Вижда се също и че въпреки че Zoom е популярна платформа, тя е била основна за 19% 

от анкетираните, което може да се обясни и с това че достъпът до Zoom е платен и ако 

достъпът до платформата не е осигурен от университета, повечето преподаватели едва 

ли биха ползвали основно нея. Тук трябва да се отбележи също, че студентите не 

избират платформата си за обучение, тя се предлага от преподавателите и особено в 

случаите в които висшето училище предлага достъп до повече от една платформа, 

студентите може да бъдат принудени да ползват повече от няколко приложения. 

Според резултатите, средно всеки анкетиран е ползвал 2 или 3 платформи през 

годината. В следващия въпрос за това коя е основната система, 11 студента обаче са 

избрали отговора, че не са имали такава, тъй като на практика всеки преподавател е 

работел с различен канал за комуникация. Въпреки че тази група е доста малка сред 

анкетираните, прекаленото разнообразие от платформи също може да затрудни 

ползването им от студентите.  

Графика 14  

 

*Забележка: Процентите са преизчислени само сред ползвалите съответната платформа.  

Удовлетвореността на студентите от платформите обаче не съвпада изцяло  с 

„популярността“ на използването им. Най-драстично е разминаването при Moodle, 

където само половината от използвалите  са доволни от платформата, а  в същото време 

тя е основна платформа за най-голямата група анкетирани студенти.  

Разбира се тук може да се предполага че именно защото Moodle е най-често използвана, 

студентите са запознати най-добре не само с положителните, но и с отрицателните й 

страни и затова и имат по-критично мнение за нея. Прави впечатление  че другата най-
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често използвана за основна платформа MS Teams също се радва на относително по-

ниско одобрение от другите две, но все пак одобрението към нея е доста по-високо, 

отколкото това към Moodle.  

Не може да се твърди, че Moodle е отхвърлена платформа от студентите, защото от 

една страна, половината от ползвалите я през годината студенти са доволни от нея; 

също така, тези които биха я избрали по собствено желание за основна са сходен дял с 

тези, които биха избрали Teams. Все пак Zoom и Google Meet  са платформите, които се 

радват на по-висока популярност сред студентите, както се вижда и на следващата 

графика.  

Графика 15 

 

Забележка: Въпросът е задаван на всички, ползвали каквато и да е платформа за обучение през 2020-

2021 г.  

В този план очевидно има разминаване между предпочитанията на преподавателите и 

студентите, но обяснението може да се крие в мотивите, поради които преподавателите 

са избрали, респективно студентите биха избрали определена платформа за основна.  

Основният мотив на студентите за избор на каквато и да платформа е че тя е удобна и 

лесна за ползване (почти половината са посочили такъв мотив за избор на платформа 

въобще). Подобен въпрос беше зададен и в пилотното изследване, но там основните 

мотиви бяха свързани със стабилността на платформата. Това е втората по популярност 

причина в настоящото изследване, но е посочена само от 22% от анкетираните, които са 

имали занятия онлайн.  При преподавателите основният мотив е доколко познават 

платформата, но също и дали до нея има осигурен достъп от страна на университета 
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(например преподавателите от НСА нямат осигурен достъп до видео платформа, а 

трябва сами да избират, с коя да работят).  

Познаването на функциите на платформата е в известен смисъл ключово за 

преподавателите, които имат по-активна роля в нея, включително в организирането на 

виртуалното занятие, споделянето на екран или виртуална бяла дъска и т.н. Студентите 

като цяло използват платформите в относително по-пасивна роля, затова е обяснимо че  

удобството и лесния достъп до платформата са водещи мотиви за предпочитанията им 

към една или друга система. Това може да е и част от обяснението, че над 90% от 

студентите не са имали специално обучение по платформите които ползват а са ги 

усвоили в процеса на работа с тях. Възможно е също обаче и в съответното висше 

училище да не се организират такива курсове/обучения за студенти, поради което и 

студентите да не са посещавали такова обучение. Друго обяснение за липсата на 

специално обучение е, че студентите смятат че платформите са достатъчно интуитивни, 

за да могат да бъдат ползвани (с тяхното ниво на достъп) без предварително 

запознаване с тях. От друга страна обаче е възможно именно липсата на предварително 

запознаване с платформите да води до непознаване на някои техни специфични 

функции, които студентите не ползват, респективно не отчитат като предимство на 

платформата.  

Извън платформите за обучение, студентите са имали и допълнителен онлайн контакт с 

преподавателите си: над 90% от тях и по имейл. Следващият по популярност външен 

канал за връзка е чат във Вайбър или Фейсбук, който обаче е посочен от малко над ¼ от 

анкетираните. В по-редки случаи някои студенти са имали и контакти на живо с 

преподавателите си. Важно е да се отбележи, че е незначителен делът на тези, които не 

са имали контакти с преподавателя извън платформата за обучение като отново тук се 

прави уговорката че това не е задължително следствие от „несъвършенствата“ на 

системата за онлайн обучение, която ползват преподавателите и студентите. Възможно 

е също така, другият канал за връзка да съществува отпреди онлайн обучението 

(особено при студентите от по-високите курсове). Освен това, при студентите, 

посочили че контактуват с преподавателите си по-непосредствено (чрез чат канал или 

директни разговори) е възможно тези канали да са ползвани за допълнителни 

консултации или по други съображения, които налагат излизане извън платформата за 

обучение.   

На студентите беше зададен и въпросът дали контактуват с колегите си от курса –по 

учебни въпроси – извън платформите за обучение.  

На практика само трима студенти посочват че не са имали такъв допълнителен контакт 

с колегите си, сред останалите е най-популярна комуникацията в чат канал в социална 

мрежа. 
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Графика 16 

 

Както се вижда и от графиката, студентите предпочитат да контактуват с колегите си –

макар и по учебни въпроси – в по-непосредствена и неформална среда, докато най-

популярната връзка с преподавателите е електронната поща, която се възприема като 

по-формален канал за комуникация. Възможно е освен това този формален канал да е 

„наложен“ от страна на преподавателите, които все пак са другата страна, която 

основно решава как и дали ще има допълнителна комуникация със съответния курс.  

Като цяло, студентите оценяват по-скоро положително онлайн обучението през 

академичната 2020-2021 г., поне що се отнася до сравнението му с първото затваряне, 

като 44% смятат, че даже има подобрение в сравнение с миналата година, а още 20% -  

че е било също толкова добро, както и миналата година.  

Основните аспекти, по които студентите смятат, че е имало подобрение спрямо 

предишната година на пандемията са наличието на ресурсите за обучение, осигурени от 

преподавателите, провеждането на изпити онлайн, а също и собствената им подготовка 

за обучение онлайн, както може да се види на следващата графика.  

Само 39% отбелязват че през втората година имат по-добър достъп до устройства за 

участие в онлайн обучението, но от друга страна, тези които твърдят, че и през 

предишната година са имали такъв достъп са половината от анкетираните. Като цяло, 

студентите наблюдават значимо влошаване основно при „личностните“ аспекти на 

процеса, свързани със стреса и мотивацията. Подобно беше разпределението на 

отговорите на този въпрос и при преподавателите.  
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Графика 17 

 

Най-голямо влошаване според студентите има по отношение на мотивацията на 

техните колеги за участие в часовете: 22% посочват че в този план е дори по-зле от 

миналата година, а още 17% че миналата година е било също толкова зле (или общо 

около 39% от анкетираните студенти оценяват ситуацията в този план като по-зле или 

също толкова зле, колкото и миналата година) . Същите проценти за самооценка на 

личната мотивация на анкетираните са съответно 21% и 11%, т.е .може да се отчете че 

през втората година на онлайн обучението мотивацията за активно участие в часовете 

на студентите е паднала значително.  

Студентите не смятат че и при преподавателите има спад в същата степен, там 

съответстващите дялове са респективно 10% и 9%. Казано с други думи, в този план 

има припокриване с мнението на анкетираните преподаватели,  част от които също 

смятат, че мотивацията на студентите за участие в часовете пада, в сравнение с 

миналата година. Проблемът с мотивацията  се споменава и в спонтанните отговори за 

основните пречки пред успешното провеждане на онлайн обучението, като в този 

случай студентите споменават и мотивацията на преподавателите като фактор. Спад в 

мотивацията би могло да има поради множество причини, не бива да се пренебрегва 

умората от виртуалното общуване (също посочена от студентите като фактор) както и 

неяснотата около организацията на учебния процес: според получените резултати на 
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първия въпрос малко над половината анкетирани студенти са минали през промяна в 

режима на обучение през годината (от онлайн към присъствено или от хибридно към 

присъствено и т.н.).  

Графика 18 

 

*Забележка: в графиката са представени само отговорите, които събират над 20% от анкетираните.  

Въпреки посочените и в спонтанните отговори проблеми на онлайн обучението 

студентите като цяло го оценяват доста по-положително от преподавателите, тъй като 

много по-голяма част от тях посочват негови различни предимства, както се вижда и на 

графика 18. 

Основните предимства, които студентите също като преподавателите посочват, са 

свързани с организационните аспекти на онлайн обучението, а именно пестенето на 

време и достъпът от всяка точка. Важен е също и достъпът до ресурси за обучението. 

При значима част от студентите обаче, важни предимства на онлайн обучението са 

свързани с комфорта, който то предлага: това че студентите могат да стоят у дома 

(посочено от 45%), това че благодарение на организацията на занятията успяват да се 

наспят и да се хранят по-редовно (34%) и не на последно място, финансовото 

облекчение което при някои студенти означава и спестяване на пари от наеми и други.  

Студентите посочват като предимство и взимането на изпитите при онлайн обучение. 

При преподавателите това се приема по-скоро за недостатък тъй като според тях това 

че студентите са с отдалечен достъп улеснява преписването. Тук не е уточнено защо 
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студентите смятат, че изпитите се взимат по-лесно: формата на организация облекчава 

самите изпити или наистина заради това че няма контрол на живо, те успяват да правят 

различни „справки“ в интернет. Десет анкетирани или  общо 4 % пък не виждат 

никакви предимства в този подход на обучение.  

Макар че 27% от анкетираните студенти смятат че натовареността на студентите е по-

ниска при онлайн обучение, други 33% смятат че е точно обратното, т.е. мотивацията 

на студентите е по-ниска при онлайн обучение.  Може да се твърди че по-скоро 

студентите са раздвоени за влиянието на този фактор.  

Графика 19 

 

*Забележка: в графиката са представени само отговорите, които събират над 20% от анкетираните.  

Както се вижда и на графиката, студентите смятат като основни недостатъци на онлайн 

обучението проблемите с опосредстваната комуникация и най-вече това че липсва жив 

контакт с преподавателите по време на час. Като цяло, различните аспекти на 

комуникацията (с преподаватели, с други студенти, дори и формалното общуване) се 

считат за основни проблеми на онлайн обучението. В този план няма съществени 

разлики в отношението към онлайн обучението между студенти и преподаватели: и при 
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двете групи живият контакт (както с отсрещната страна в обучителния процес, така с 

техните колеги) е ключов проблем на онлайн обучението.  

Друг недостатък който значима част от студентите посочват е зависимостта на онлайн 

обучението от технологични ограничения, особено що се отнася до занятията в реално 

време.  

За сметка на това обаче почти 14% от анкетираните заявяват че не виждат недостатъци 

в онлайн обучението. В този план преподавателите са много по-критични от 

студентите, тъй като нито един от тях не е избрал опцията „онлайн образованието няма 

недостатъци“.  

Предвид че като цяло студентите са по-позитивно настроени към онлайн обучението от 

преподавателите, е обяснимо че почти 30% от тях предпочитат да се обучават в тази 

форма срещу едва 7% от преподавателите които предпочитат да преподават в тази 

форма. Въпреки това по-голямата част от студентите също смятат че онлайн 

обучението е подходяща форма за определени, а не за всички специалности, както 

може да се види на следващата графика.  

Графика 20 

 

Малко под половината подкрепят твърдението че онлайн обучението не може да 

замести присъственото. Този дял е значим, но при преподавателите е доста по-висок. 
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че онлайн обучението не е подходящо за първокурсници; интересно е да се отбележи че 
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студентите по курсове, т.е. не се наблюдава зависимост между това кой курс са 

студентите и как оценяват това дали онлайн обучението е (не)подходящо за 

първокурсници. 

Въпреки относително по-оптимистичните възгледи на студентите относно онлайн 

обучението, те оценяват доста критично резултата от него дотук, както може да се види 

и на графика 21. Според повечето от тях времето прекарано в онлайн обучение се 

отразява негативно на качеството на обучението, което те са получили.  

Това на пръв поглед противоречие може да бъде обяснено с няколко фактора. На първо 

място, макар че самите студенти приемат положително онлайн обучението, те също си 

дават сметка и за негови отрицателни страни, като основният проблем е комуникацията 

с преподавателите. Удобството, което предлага онлайн обучението според тези 

студенти вероятно не може да компенсира други предимства на присъственото 

обучение, което дава все още по-високо качество на образованието.  

Графика 21 

 

*Забележка: Въпросът е задаван само на студентите, които са имали лекции или други занятия 

онлайн. .  

От друга страна, има все още доста голяма част от студентите които смятат че онлайн 

обучението не би могло да замести напълно присъственото: 74% от хората, които 

смятат че онлайн обучението се отразява отрицателно на качеството на образованието 

подкрепят твърдението че то няма как да е пълноценен заместител на присъственото 
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обучение, докато сред тези, които смятат че няма връзка между формата на провеждане 

и качеството на образование, този дял е едва 36%.  

Самите анкетирани, които смятат, че формата на обучение няма връзка с качеството на 

образованието пък са близо 30% от анкетираните студенти, които са имали онлайн 

занятия.  

Едва около 1/5 са тези, които смятат че онлайн обучението има положително влияние 

върху качеството на обучението.   

Във връзка с казаното по-горе,  донякъде изненада буди факта, че една значима част от 

студентите или малко под 40% смятат ситуацията с онлайн обучението за временна и 

че след края на пандемията, ще се възстанови изцяло режима на онлайн обучение. При 

преподавателите е точно обратното: въпреки че те са по-скептично настроени към 

онлайн обучението като такова, доста по-нисък дял от тях смятат че след затихване на 

пандемията нещата ще се възстановят както преди . 

Графика 22 
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малката група е тази, която смята че онлайн обучението ще се налага като доминиращ 

подход, все пак този дял е доста по-висок, отколкото сред анкетираните преподаватели.   
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3. Обобщение на анализа на резултатите сред 

преподавателите и студентите   

Какво  може да се изведе като заключение от изложените дотук резултати от 

изследването на преподавателите и студентите? 

На първо място, може да се твърди, че поне що се отнася до институциите, в които се 

обучават, респективно преподават анкетираните през втората година на пандемията у 

нас, онлайн обучението също е било доминиращ подход, независимо че са направени 

частични опити в някои специалности/университети да бъдат водени занятия на живо 

или в някаква хибридна форма. Трябва да се има предвид, че през учебната 2020-2021 г. 

нямаше всеобщи рестрикции, наложени в извънредната обстановка на пандемията и 

висшите училища можеха сами да избират режима на обучение за отделните 

специалности съобразно епидемичната обстановка. Макар че от една страна това дава 

възможност за повече гъвкавост и реакция спрямо ситуацията  от страна на самите 

висши училища, смяната на режима на обучение, особено когато това става 

неколкократно през годината, може да доведе до усещане за хаос и липса на ясен план, 

което беше нееднократно споменато в спонтанните отговори на анкетираните относно 

проблемите на онлайн обучението.  

По впечатления и на двете групи анкетирани, основната част от занятията са се водили 

в реално време, което също означава, че начинът по който се води онлайн обучението в 

тези специалности е по-близък до подхода на „преместване“ на присъственото 

обучение във виртуална среда, отколкото до типично „дистанционно“ обучение.  

И за учебната 2020-2021 г. и за преподавателите и за студентите, технологичните 

ограничения на онлайн обучението остават основна пречка за ефективния учебен 

процес. Тук може да се откроят няколко проблема. Едното е недостига на технологичен 

ресурс: недобра интернет връзка, проблеми с достъпа до платформите или технически 

сривове на използваната платформа или някакви други проблеми, които пречат на 

пълноценното включване на участниците в занятието. Като пример може да се даде 

това че преподавателите смятат че студентите биха участвали по-пълноценно с 

включена камера и микрофон, но според тях повечето се включват или само с 

микрофон или дори само на слушалки именно поради технически ограничения. Така те 

остават пасивни участници в занятието. От друга страна, при срив/проблеми във 

функционалността на използваната платформа е възможно да се наложи отлагане или 

прекратяване на занятието или забавяне за прехвърляне в друга платформа.  

Макар че стабилността и сигурността на една платформа да са важен фактор за избора 

й, при преподавателите водещ  мотив през втората година онлайн обучение става това, 

дали са запознати с нея добре или не. При студентите водещият мотив е друг: дали тя е 

лесна и интуитивна за ползване и достъпване. Тази различна гледна точка води и до 

разминаване в предпочитанията към платформите, от една страна, от друга води и до 

„разнообразие“ от използвани платформи, което не е задължително да е положителен 

ефект: тъй като отделните преподаватели имат предпочитания към различни 
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платформи, се случва един студент да се налага да пребивава в две или три платформи 

през годината, което също може да затрудни ориентирането му в ресурсите, свързани с 

учебния процес.  Трябва да се отбележи че изборът на платформа е изцяло в ръцете на 

политиката на съответното висше училище относно онлайн обучението, като тук има 

различни модели: някои университети включително имат собствени разработки, а 

други разчитат на популярни системи като Moodle или MS Teams. При избор на 

платформа от страна на съответния университет следва да се вземат предвид всички 

тези фактори: ще могат ли преподавателите и студентите да я ползват безпроблемно, 

включително и дали ще бъдат обучени за това, също и ще бъде ли платформата 

достатъчно стабилна и какви характеристики ще притежава спрямо останалите 

алтернативи. Оставянето на избор донякъде улеснява преподавателите, доколкото те 

могат да изберат онази, с която са свикнали, но може да създаде потенциален хаос в 

обучението на студентите, тъй като по едно и също време те ще бъдат принудени да се 

обучават в няколко (три или дори повече платформи едновременно). 

Тук промяната в положителен аспект, която следва да се отчете е ,че за разлика от 

данните получени в пилотното изследване за летния семестър на 2020 г. повечето 

преподаватели са се ориентирали към ползване на специализирана платформа, която да 

е предназначена минимум за уебинари/групови дискусии (Google Meet, Zoom) или 

специално за дистанционно обучение (Moodle, Teams и др.), докато през първата 

година, занятията са се водели включително в каналите за директна комуникация на 

Скайп, Вайбър и Фейсбук, които имат далеч по-различно предназначение. От друга 

страна, през втората година на пандемията, преподавателите, а и висшите училища като 

цяло вече имат достатъчно натрупан опит в тази посока и вероятно са преориентирали/ 

подобрили технологичната осигуреност на обучението в този аспект.  

Трябва да се има предвид също, че макар че този въпрос не беше задаван изрично, по 

косвени данни може да се заключи, че учебният процес онлайн дори и в рамките на 

един университет не следва един и същ ясно изразен модел, като изключим стремежа 

да се водят основно занятия в реално време. Въпросът с достъпа до ресурсите също не е 

решен еднозначно: от една страна, не всяка от популярните платформи поддържа 

собствен репозиториум от ресурси (някои са ориентирани изцяло към провеждането на 

съответната виртуална „среща“ на живо) от друга, значима част от преподавателите и 

студентите споменават че ползват допълнително споделено пространство или 

допълнителен канал за комуникация (най-често електронна поща) за размяна на 

съобщения или ресурси. Оттук следва да се заключи че вероятно няма ясно установена 

процедура за качване/достъп до онлайн учебните ресурси в съответната институция, 

което при затруднения достъп до библиотеките по време на онлайн обучението е 

ключов въпрос. 

Като цяло, повечето преподаватели и студенти оценяват собствената си технологична 

осигуреност (с устройства и периферия, необходими за онлайн обучение) като добра: 

както през предишната, така и през следващата 2020-2021 г. Основен проблем  за 

преподавателите в този план през 2020 г. (първото затваряне) се оказва по-скоро 

незапознатостта с платформите и непривичността на обстановката, докато да 
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студентите в този план технологичните сривове и достъпът до платформите имат по-

голяма тежест.  

Другите проблеми на онлайн обучението, посочени от анкетираните не са свързани с 

технологичните аспекти, а със самото дигитално преживяване: натрупания стрес и 

умора от виртуалното общуване, спад на мотивацията за участие (особено при 

студентите) и др. подобни. Макар че също не беше зададен изричен въпрос за спада на 

мотивацията за участие или дори присъствие на студентите във виртуалните часове, 

това може да се обясни с натрупаната умора от виртуалната комуникация, изолацията 

(липсата на жива комуникация с преподаватели и други студенти) и др. проблеми, 

които самите студенти посочват като недостатъци на онлайн обучението. Трябва да се 

отбележи че спадът в мотивацията е забелязан като проблем не само от анкетираните 

студенти, но и от техните преподаватели.  

И през втората година на пандемията като основни недостатъци на онлайн обучението 

и студентите и преподавателите посочват проблема с комуникацията: както липсата на 

жив контакт с отсрещната страна в учебния процес, така и ограничените контакти в 

общността на другите им колеги, което те смятат за една от отрицателните черти на 

учебния процес онлайн. Не е без значение и „зависимостта“ на провеждането на онлайн 

занятията от технологични проблеми и изобщо технологична осигуреност (камери, 

микрофони, стабилна интернет връзка и т.н.). Като цяло, преподавателите са по-

критични от студентите към ограниченията на онлайн обучението: те смятат за един от 

сериозните му недостатъци възможността за преписване на изпитите, също и (липсата 

на) мотивацията на студентите не просто да участват, а дори да присъстват в реално 

време в часовете, независимо че този аспект при онлайн обучението е възможно най-

улеснен, поне що се отнася до сравнението му с присъственото обучение. Една доста 

голяма част от тях са на мнение че онлайн обучението никога няма да може да замести 

пълноценно присъственото (мнение, което се споделя и от немалка част от студентите).  

Един от аспектите, които преподавателите оценяват положително при преминаване 

онлайн е научната дейност, най-вече в частта на организиране и участие в научни 

събития (конференции, симпозиуми и подобни). Повечето от тях смятат не просто че 

няма разлики в сравнение с преди, а дори при преминаване онлайн са се появили 

повече такива възможности. Това е обяснимо предвид че онлайн събитията от този тип 

изискват влагането на значително по-малко ресурси, не само от страна на 

организаторите, но и от страна на участниците в тях.  

Други аспекти на онлайн образователния процес, които преподавателите виждат като 

предимства e гъвкавостта на учебния процес при онлайн обучение, свързана най-вече с 

пестенето на време и възможността за включване от всяка точка. Не е без значение и 

възможността за концентриране на учебни ресурси на едно място. Студентите също 

отчитат тези аспекти като сериозни предимства на онлайн обучението, като към това те 

добавят и някои други фактори като комфорта, който съществува при обучение от 

дома, а също и финансовото предимство: тъй като студентите учат от вкъщи, това им 

спестява финансов ресурс за евентуални наеми и други разходи за живот.  
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Студентите са по-оптимистично настроени относно бъдещето на образованието 

доколкото относително голяма част от тях смятат че след приключване на епидемията  

ситуацията ще се възстанови както си беше преди. Преподавателите в този план са по-

умерени в прогнозите си: най-голямата част смята че макар че все още онлайн 

обучението няма да се наложи като доминиращ подход, то след приключване на 

епидемията ще се мине по-скоро към някакви смесени варианти на обучение.  

Въпреки че в сравнение с преподавателите студентите се отнасят по-позитивно към 

онлайн обучението, една доста голяма част от тях смятат, че това че са имали една или 

повече години онлайн обучение, ще се отрази негативно на качеството на 

образованието, което те получават. Това критично отношение може да се обясни с 

факта, че макар че онлайн обучението има своите предимства, то все още не може да 

компенсира пълноценно присъственото (което е и мнението на доста голяма част от 

студентите). От друга страна, изброените по-горе технологични и организационни 

проблеми в самия процес на обучение допринасят за това част от студентите да имат 

по-скоро песимистични очаквания за евентуалния резултат от тяхното образование. 

Това също означава, че ако онлайн обучението продължи и занапред, университетите 

би следвало да се постараят да изчистят като минимум поне най-сериозните 

технологични препятствия и проблеми в онлайн обучението.  

 

IV. Заключение  
През втората година на пандемията проблемите на онлайн обучението се изместват от 

незапознатостта с възможностите му и хаоса, предизвикан от бързия преход онлайн 

към по-рутинни проблеми на провеждането на учебните занятия  каквито са проблеми 

и ограничения на системите, достъпност и удобство, възможност за по-активно участие 

в занятията не само на преподавателите и на студентите, но също и към по-

дългосрочните негативни ефекти на онлайн преподаването и ученето, каквито са спада 

в мотивацията и при двете страни в учебния процес, а също и покачване на нивата на 

стрес и умора на продължителното виртуално общуване. Тези резултати потвърждават 

първата изследователска хипотеза. При продължаване на учебния процес онлайн в 

университетите има голяма вероятност влиянието на тези негативни фактори да се 

засили.  

Основните предимства на онлайн обучението както според студентите, така и според 

преподавателите,  са в неговата гъвкавост и достъпност от всяка точка, а също в 

предоставения достъп до ресурси. Основните недостатъци се свързват най-вече с 

орязаните възможности за комуникация: липсва жив контакт, а и самата 

опосредстваност на комуникацията и зависимостта й от технологични ограничения 

също възпрепятства нормалния учебен процес. Голяма част от анкетираните смятат, че 

онлайн обучението не е в състояние да замести пълноценно присъствения учебен 

процес, но голяма част от преподавателите и немалка част от студентите смятат че след 

затихване на епидемията нещата няма да се възстановят в стария режим, а ще останат в 

някакви смесени варианти. Това е и една от съществените разлики между мненията на 
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студентите и преподавателите: относително по-висок дял от студентите имат 

„оптимистична визия“ за бъдещето : доколкото смятат, че след затихването на 

епидемията нещата ще се възстановят в стария си вид.    

Друга разлика в този план е, че студентите са относително по-позитивно настроени към 

онлайн обучението по принцип, въпреки това една значима част от тях смятат че в 

дългосрочен план това че са имали такова обучение по време на следването си ще 

повлияе отрицателно на качеството на полученото от тях образование. В дългосрочен 

план този фактор може да има негативен ефект върху удовлетвореността от висшето 

образование по принцип.  

 

V. Приложения  
 

Надолу следват едномерните разпределения на всички въпроси, заложени в двете 

анкети: за преподаватели и за студенти.  

1. Едномерни разпределения на резултатите сред 

преподавателите  

  

Как протече основната част от занятията във Вашата специалност/катедра/факултет през тази 
учебна 2020-2021 година? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Основната част от занятията се водиха 
онлайн и през двата семестъра 

38 49,4 

Започнахме на живо, но постепенно 
преминахме онлайн 

27 35,1 

Започнахме онлайн, но накрая на втория 
семестър преминахме на живо 

2 2,6 

Имаше хибридно обучение само през кратък 
период от време, през повечето време 
бяхме онлайн 

7 9,1 

Друго 3 3,9 

Общо 77 100,0 
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Вие самият/а водихте ли учебни занятия онлайн през тази учебна година? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Водих такива занятия и през двата 
семестъра 

74 96,1 

Водих такива само първия семестър 1 1,3 

Водих такива само втория семестър 2 2,6 

Общо 77 100,0 

Кой от следните подходи най-много се доближаваше до организацията Ви на работа онлайн 
през учебната година? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Основната част от занятията си водех в 
реално време (във виртуална класна стая) 

71 92,2 

Водех само определени лекции/занятия във 
виртуална класна стая, а основната част от 
материалите се качваха/споделяха като 
ресурс 

4 5,2 

Друго 2 2,6 

Общо 77 100,0 

Как най-често влизахте по време на занятията си в реално време през изминалата година?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Най-често бях с включен микрофон, камера 
и споделен екран 

26 33,8 

Най-често бях с включен микрофон и 
споделен екран 

32 41,6 

Най-често бях с включен микрофон и опция 
за виртуална бяла дъска 

3 3,9 

Използвах само микрофон 3 3,9 

Най-често бях с включен микрофон и камера 11 14,3 

Друго 2 2,6 

Общо 77 100,0 
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Как най-често студентите се включваха във Вашите часове онлайн в реално време?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-голямата част обикновено влизаха с 
включен микрофон и камера 

2 2,6 

Половината бяха с включен микрофон и 
камера, но  другите участваха само с 
микрофон 

7 9,1 

Основната част бяха само с микрофон и 
единици използваха камерата 

39 50,6 

Основната част бяха на слушалки и малка 
част влизаше с включени микрофони 

23 29,9 

Друго 6 7,8 

Общо 77 100,0 

А какъв би бил оптималният вариант за включване на студентите в занятията, които водите 
онлайн в реално време?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid С включен микрофон и камера 47 61,0 

С включен микрофон и споделени екрани 16 20,8 

Достатъчно е да ползват само микрофон 10 13,0 

Занятията позволяват и да са само 
слушатели 

4 5,2 

Общо 77 100,0 

Случвало ли Ви се е Ваше онлайн занятие да не може да бъде проведено поради 
някоя от следните причини?    

Технически проблеми/сривове в платформата за обучение 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 2 2,6 

Понякога 29 37,7 

Рядко/почти никога 46 59,7 

Общо 77 100,0 
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технически проблеми с камерата/звука на устройството, което използвате за онлайн обучение 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 2 2,6 

Понякога 15 19,5 

Рядко/почти никога 60 77,9 

Общо 77 100,0 

други технически проблеми на устройството, което използвате за онлайн обучение 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 1 1,3 

Понякога 10 13,0 

Рядко/почти никога 66 85,7 

Общо 77 100,0 

здравословни проблеми  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Понякога 8 10,4 

Рядко/почти никога 69 89,6 

Общо 77 100,0 

други проблеми от личен характер, които възпрепятстват включването ви онлайн 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 1 1,3 

Понякога 4 5,2 

Рядко/почти никога 72 93,5 

Общо 77 100,0 

масово неприсъствие на студентите (липса на кворум) по време на занятието  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 1 1,3 

Понякога 13 16,9 

Рядко/почти никога 63 81,8 

Общо 77 100,0 
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При невъзможност за провеждане на онлайн занятие поради технически проблеми, какви 
мерки предприемахте най-често?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Отлагах занятието за друг ден/час 13 16,9 

прехвърляхме се в друга система/канал за 
комуникация 

27 35,1 

използвах друго устройство, през което да 
се свържа 

6 7,8 

компенсирах невзетото занятие с 
удължаване на следващия час/ове 

5 6,5 

не съм предприемал/а ответни мерки 1 1,3 

не съм отлагал/а занятие по технически 
причини 

25 32,5 

Общо 77 100,0 

Кои от следните платформи използвахте в процеса на преподаване?    

  Брой отговори Дял в % 

$q2all
a
 Moodle (Мудъл)  53 68,8% 

MS Teams (МС Тиймс) 26 33,8% 

Zoom (Зуум) 22 28,6% 

Google Meet (Платформата на Гугъл за 
срещи) 

19 24,7% 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за 
виртуална класна стая) 

5 6,5% 

Discord (Дискорд) 3 3,9% 

собствена разработка/платформа на 
университета 

2 2,6% 

Cisco Webex (Сиско Уебекс) 1 1,3% 

Общо 131 170,1% 
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Как се научихте да боравите с платформата/ платформите за онлайн обучение, които 
използвате в работата си?    

  Брой отговори Дял в % 

$q3eall
a
 В процеса работа, не съм имал/а реално 

обучение 
57 74,0% 

Намерих обучителни клипове в интернет 14 18,2% 

Посетих онлайн курс по самостоятелна 
инициатива 

1 1,3% 

посетих онлайн курс, организиран от 
университета 

12 15,6% 

колеги ми пратиха инструкции/ресурси с 
инструкции за работа 

10 13,0% 

колеги ми показаха как да работя с нея 14 18,2% 

Друго 16 20,8% 

Общо 124 161,0% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

Кои от гореизброените системи бяха предоставени за безплатно ползване от Вашия 
университет/факултет? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Всички 21 27,3 

Само основната система, която ползвам 44 57,1 

Само допълнителната/допълнителните, 
които ползвам 

2 2,6 

Университетът ни е предоставил достъп до 
няколко системи, но аз не ползвам нито една 
от тях 

5 6,5 

Друго 3 3,9 

Нямам представа 2 2,6 

Общо 77 100,0 
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А коя от тези платформи ползвахте като основна в работата си през тази учебна година?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Moodle (Мудъл) 42 56,0 

MS Teams (МС Тиймс) 16 21,3 

Zoom (Зуум) 4 5,3 

Google Meet (Платформата на Гугъл за 
срещи) 

11 14,7 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за 
виртуална класна стая) 

2 2,7 

Общо 75 100,0 

Кои са мотивите, поради които избрахте горепосочената платформа за основна? (всички 
споменати мотиви, без оглед на платформата) 

  Брой отговори Дял в % 

$q3call
a
 Познавам я най-добре и затова работя най-

добре с нея 
34 44,2% 

университетът ни предостави безплатен 
достъп до тази платформа, а другите макар 
и по-добри са платени 

23 29,9% 

университетът ни задължи да работим с 
тази платформа 

16 20,8% 

тази платформа предлага най-добра 
комбинация от възможности за преподаване 
и изпитване при дистанционно обучение 

21 27,3% 

тази платформа осигурява по-добра обратна 
връзка със студентите 

12 15,6% 

тази платформа е най-стабилна, независимо 
че има и други с добри възможности за 
дистанционно обучение] 

20 26,0% 

студентите предпочитат да работят с тази 
платформа и аз реших да се съобразя с тях 

4 5,2% 

Друго 7 9,1% 

Общо 137 177,9% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 
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Освен специализирани платформи за онлайн обучение, кои от следните канали за онлайн 
комуникация използвате в работата си със студентите?    

  Брой отговори Дял в % 

$q2ball
a
 Електронна поща (имейл) 71 93,4% 

Чат-канал във Вайбър/Фейсбук месинджър и 
подобни  

29 38,2% 

Страници/групи във Фейсбук 24 31,6% 

Разговори/виртуални срещи във 
Вайбър/Фейсбук/Скайп и подобни   

24 31,6% 

Допълнително споделено пространство за 
ресурси (Google drive и др.) 

20 26,3% 

допълнително сме правили само срещи на 
живо 

7 9,2% 

освен специализираните платформи, не 
използвам други канали за комуникация със 
студентите ] 

3 3,9% 

Друго 1 1,3% 

Общо 179 235,5% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

   

В сравнение с миналата учебна година (първото "затваряне" в началото на 2020), 
как оценявате всеки един от следните организационни аспекти на обучението 
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онлайн?  

технологичната подготовка на университета (с онлайн платформи, сървърна поддръжка и др.)] 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 52 67,5 

толкова добре, колкото и миналата година 16 20,8 

толкова зле, колкото и миналата година 6 7,8 

нямам наблюдения/не мога да кажа 3 3,9 

Общо 77 100,0 

администриране на учебния процес (записвания за избираеми дисциплини, изпитни протоколи 
и пр.)] 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 44 57,1 

По-зле от миналата година 2 2,6 

толкова добре, колкото и миналата година 25 32,5 

толкова зле, колкото и миналата година 1 1,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 5 6,5 

Общо 77 100,0 

администриране на научната дейност (управление и отчитане на проекти)] 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 30 39,0 

По-зле от миналата година 1 1,3 

толкова добре, колкото и миналата година 25 32,5 

толкова зле, колкото и миналата година 1 1,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 20 26,0 

Общо 77 100,0 

 
 
 
 

технологичната подготовка на колегите ви преподаватели за преподаване онлайн] 
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Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 48 62,3 

толкова добре, колкото и миналата година 11 14,3 

толкова зле, колкото и миналата година 5 6,5 

нямам наблюдения/не мога да кажа 13 16,9 

Общо 77 100,0 

технологичната подготовка на студентите за обучение онлайн 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 43 55,8 

По-зле от миналата година 1 1,3 

толкова добре, колкото и миналата година 27 35,1 

толкова зле, колкото и миналата година 3 3,9 

нямам наблюдения/не мога да кажа 3 3,9 

Общо 77 100,0 

Вашата лична технологична подготовка за преподаване онлайн 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 57 74,0 

толкова добре, колкото и миналата година 19 24,7 

нямам наблюдения/не мога да кажа 1 1,3 

Общо 77 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вашата лична технологична осигуреност (достъп до устройства, интернет връзка, аудио и 
видео) 
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Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 32 41,6 

толкова добре, колкото и миналата година 44 57,1 

нямам наблюдения/не мога да кажа 1 1,3 

Общо 77 100,0 

технологичната осигуреност на вашите студенти като цяло 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-добре от миналата година 28 36,4 

толкова добре, колкото и миналата година 35 45,5 

толкова зле, колкото и миналата година 6 7,8 

нямам наблюдения/не мога да кажа 8 10,4 

Общо 77 100,0 

 А как оценявате следните аспекти на самия процес на преподаване онлайн, в 
сравнение с миналата година?  

Възможностите Ви да осигурите онлайн ресурси за студентите (презентации, записи на лекции 
и др.)] 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 42 54,5 

в този план е по-зле от миналата година 1 1,3 

толкова добре е, колкото и миналата година 32 41,6 

не се отнася до мен/не мога да кажа 2 2,6 

Общо 77 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Времето и усилията, които отделяте за подготовка на занятията онлайн  
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Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 38 49,4 

в този план е по-зле от миналата година 6 7,8 

толкова добре е, колкото и миналата година 30 39,0 

толкова зле е, колкото и миналата година 2 2,6 

не се отнася до мен/не мога да кажа 1 1,3 

Общо 77 100,0 

мотивацията Ви за преподаване онлайн   

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 18 23,4 

в този план е по-зле от миналата година 16 20,8 

толкова добре е, колкото и миналата година 32 41,6 

толкова зле е, колкото и миналата година 10 13,0 

не се отнася до мен/не мога да кажа 1 1,3 

Общо 77 100,0 

мотивацията на Вашите колеги за преподаване онлайн  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 10 13,0 

в този план е по-зле от миналата година 12 15,6 

толкова добре е, колкото и миналата година 22 28,6 

толкова зле е, колкото и миналата година 10 13,0 

не се отнася до мен/не мога да кажа 23 29,9 

Общо 77 100,0 

мотивацията на студентите за взимане на участие в часовете онлайн  
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Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 14 18,2 

в този план е по-зле от миналата година 15 19,5 

толкова добре е, колкото и миналата година 30 39,0 

толкова зле е, колкото и миналата година 15 19,5 

не се отнася до мен/не мога да кажа 3 3,9 

Общо 77 100,0 

организирането на изпити онлайн  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 38 49,4 

толкова добре е, колкото и миналата година 29 37,7 

толкова зле е, колкото и миналата година 5 6,5 

не се отнася до мен/не мога да кажа 5 6,5 

Общо 77 100,0 

усвояването на знания от страна студентите  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 18 23,4 

в този план е по-зле от миналата година 13 16,9 

толкова добре е, колкото и миналата година 33 42,9 

толкова зле е, колкото и миналата година 9 11,7 

не се отнася до мен/не мога да кажа 4 5,2 

Общо 77 100,0 

 
 

стреса и напрежението от виртуалното преподаване  

  
Брой отговори Дял в % 
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Valid в този план е по-добре от миналата година 26 33,8 

в този план е по-зле от миналата година 13 16,9 

толкова добре е, колкото и миналата година 22 28,6 

толкова зле е, колкото и миналата година 9 11,7 

не се отнася до мен/не мога да кажа 7 9,1 

Общо 77 100,0 

стреса и напрежението от страна на студентите като цяло  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 16 20,8 

в този план е по-зле от миналата година 10 13,0 

толкова добре е, колкото и миналата година 23 29,9 

толкова зле е, колкото и миналата година 11 14,3 

не се отнася до мен/не мога да кажа 17 22,1 

Общо 77 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кой беше най-големия проблем през 2020 (първото затваряне) 

  Брой отговори Дял в % 

Valid нямаше такъв 22 30,6 

технически проблеми, сривове 14 19,4 
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липса на мотивация за онлайн обучение 
(основно от страна на студентите) 

4 5,6 

хаос и паника, стрес от пандемията 2 2,8 

лоша организация на учебния процес, липса 
на ясен план 

4 5,6 

Новостта на ситуацията и липсата на време 
за привикване 

4 5,6 

незапознатостта ми с функциите на онлайн 
платформите 

4 5,6 

работата от къщи която създава неудобства 2 2,8 

затруднената комуникация със студентите 
онлайн 

3 4,2 

липса на мой предишен опит с онлайн 
обучението 

5 6,9 

самото естество на дистанционното 
обучение, липсва пряк контакт 

3 4,2 

Друго 5 6,9 

Общо 72 100,0 

А кой беше основният проблем през следващата 2020-2021 г 

  Брой отговори Дял в % 

Valid нямаше такъв 27 35,5 

технически проблеми, сривове 10 13,2 

липса на мотивация за онлайн обучение 
(основно от страна на студентите) 

14 18,4 

незапознатостта ми с функциите на онлайн 
платформите 

1 1,3 

работата от къщи която създава неудобства 1 1,3 

затруднената комуникация със студентите 
онлайн 

4 5,3 

умора от продължителното онлайн 
обучение-както при преподаватели, така и 
при студенти 

4 5,3 

самото естество на дистанционното 
обучение, липсва пряк контакт 

5 6,6 

Друго 10 13,2 

Общо 76 100,0 

 
 
 

Как според Вас, минаването в онлайн режим  се отразява на научния живот в 
университетите?    
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Възможности за организиране на научни конференции/симпозиуми/семинари 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

34 44,2 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

24 31,2 

Няма съществена разлика в този план 11 14,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 8 10,4 

Общо 77 100,0 

Вашето лично участие в научни конференции/симпозиуми/семинари 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

29 37,7 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

19 24,7 

Няма съществена разлика в този план 21 27,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 8 10,4 

Общо 77 100,0 

Изпълнение на задачи и дейности по научни проекти 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

14 18,2 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

20 26,0 

Няма съществена разлика в този план 27 35,1 

нямам наблюдения/не мога да кажа 16 20,8 

Общо 77 100,0 

 
 

администриране и кандидастване по научни проекти 
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Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

23 29,9 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

6 7,8 

Няма съществена разлика в този план 28 36,4 

нямам наблюдения/не мога да кажа 20 26,0 

Общо 77 100,0 

работа с докторанти 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

9 11,7 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

13 16,9 

Няма съществена разлика в този план 21 27,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 34 44,2 

Общо 77 100,0 

работа със студенти по студентски проекти/дипломни работи 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid има повече възможности за такива при 
работа онлайн 

7 9,1 

имаше повече възможности при работа 
присъствено 

23 29,9 

Няма съществена разлика в този план 31 40,3 

нямам наблюдения/не мога да кажа 16 20,8 

Общо 77 100,0 

 
 
 
 

Да поговорим за онлайн обучението по принцип. Като имате предвид опита си досега с него, 
кои смятате, че са най-големите му предимства? 

  Брой отговори Дял в % 
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$q6all
a
 Пести време: от пътуване до работното 

място и пренареждане на графика за 
лекциите 

63 81,8% 

Човек може да се включи отвсякъде в 
системата, стига да има интернет връзка   

59 76,6% 

позволява по-добро подреждане на 
ресурсите за работа, качването им на едно 
място 

40 51,9% 

административното обслужване на учебния 
процес е улеснено  

21 27,3% 

заради възможността за включване 
отвсякъде, посещаемостта от страна на 
студентите е по-висока 

20 26,0% 

организацията на изпитите е по-лесна и 
удобна    

19 24,7% 

натовареността на преподавателите е по-
малка при онлайн обучение 

5 6,5% 

заради технологичните възможности, които 
се предоставят, на изпитите е по-трудно да 
се преписва 

5 6,5% 

мотивацията на студентите да  взимат 
участие в часовете е по-висока  

3 3,9% 

натовареността на студентите е по-малка 
при онлайн обучение  

2 2,6% 

няма предимства/не виждам предимства    6 7,8% 

Друго    7 9,1% 

Общо 250 324,7% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

А кои според Вас са най-големите недостатъци на онлайн-обучението?    

  Брой отговори Дял в % 
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$q6a_all
a
 липсата на жив контакт затруднява 

комуникацията със студентите по време на 
час 

69 89,6% 

ограничени са възможностите за 
неформално общуване със студентите (няма 
междучасие) 

54 70,1% 

натовареността на преподавателите е по-
голяма при онлайн обучение 

48 62,3% 

като цяло, комуникацията онлайн е 
затруднена, тъй като зависи от 
технологичните възможности на отсрещния 

45 58,4% 

липсва жив контакт с другите колеги 
преподаватели, което се отразява зле на 
академичната общност  

45 58,4% 

мотивацията на студентите да взимат 
участие в часовете е по-ниска 

43 55,8% 

заради това че студентите не са на място, на 
изпитите е по-лесно да се преписва 

33 42,9% 

провеждането на един час зависи (и в някои 
случаи и се проваля) поради технологични 
проблеми/ограничения 

28 36,4% 

мотивацията на студентите изобщо да 
присъстват в часовете е по-ниска 

28 36,4% 

организацията на изпитите онлайн е по-
трудна 

12 15,6% 

натовареността на студентите е по-голяма 
при онлайн обучение 

11 14,3% 

административното обслужване на учебния 
процес е затруднено 

6 7,8% 

Друго 2 2,6% 

Общо 424 550,6% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

 
 
 
 

С кои от следните твърдения за онлайн обучението сте съгласен/а?   

  Брой отговори Дял в % 
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$q6d_all
a
 Като изключим извънредните обстоятелства 

в момента, онлайн обучението е приложимо 
само като допълваща форма на обучение 

59 77,6% 

онлайн обучението никога няма да може да 
замести пълноценно присъственото 

52 68,4% 

онлайн обучението е подходящо само за 
някои специалности, но при други е 
неприложимо 

41 53,9% 

Онлайн обучението е НЕподходяща форма 
за обучаване на студенти първокурсници 

36 47,4% 

Онлайн обучението е подходящо основно за 
задочна форма на образование 

8 10,5% 

Онлайн обучението е по-добрата форма за 
преподаване от присъственото в 
съвременния свят 

3 3,9% 

аз самият/а предпочитам да преподавам 
основно в тази форма на обучение 

5 6,6% 

Друго 7 9,2% 

Общо 211 277,6% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

Кое от следните твърдения за бъдещето на онлайн обучението в университетите, най-много се 
доближава до Вашето мнение? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Ситуацията с онлайн обучението е временна 
и след овладяването на пандемията, нещата 
ще се възстановят както си бяха преди 

18 23,4 

Онлайн обучението промени безвъзвратно 
ситуацията във висшето образование и то 
ще се налага все повече като доминиращ 
подход 

5 6,5 

След овладяване на пандемията нещата 
няма да се върнат по стария начин, по-скоро 
предполагам че ще се мине на някакъв 
хибриден вариант 

50 64,9 

Друго 4 5,2 

Общо 77 100,0 

В какви форми на обучение преподавате, независимо дали в летен или зимен семестър?      
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  Брой отговори Дял в % 

$d1all
a
 Редовна 77 100,0% 

Задочна 38 49,4% 

Друго 8 10,4% 

Общо 123 159,7% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

В коя образователна степен преподавате/имате занимания със студенти?      

  Брой отговори Дял в % 

$d2all
a
 Бакалавърска 74 96,1% 

Магистърска 60 77,9% 

Докторска 22 28,6% 

Друго 5 6,5% 

Общо 161 209,1% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

А кои от следните водите Вие лично, независимо дали онлайн или на живо?      

  Брой отговори Дял в % 

$d4all
a
 Лекции 69 89,6% 

упражнения/ семинарни занятия 70 90,9% 

практики, включително в лаборатория 17 22,1% 

Общо 156 202,6% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

В кой университет преподавате?  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid СУ 53 68,8 

УНИБИТ 2 2,6 

НСА 2 2,6 

УНСС 4 5,2 

Друг 10 13,0 

Без отговор 6 7,8 

Общо 77 100,0 

Моля, посочете Вашия пол. 
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Брой отговори Дял в % 

Valid Жена 48 62,3 

Мъж 26 33,8 

Без отговор 3 3,9 

Общо 77 100,0 

Моля, посочете в кой интервал попада Вашата възраст? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid до 35 години 5 6,5 

36-45 години 31 40,3 

46-55 години 21 27,3 

над 55 години 20 26,0 

Общо 77 100,0 

Колко деца под 18 г. години живеят във Вашето домакинство?  (Моля, запишете броя им по-
долу. Ако няма деца под 18 г. в домакинството Ви, моля запишете 0). 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid 0 47 61,0 

1 18 23,4 

2 11 14,3 

Без отговор  1 1,3 

Общо 77 100,0 
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2. Едномерни разпределения на резултатите сред 

студентите 

 

Как протече основната част от занятията във Вашата специалност през тази учебна 2020-2021 
година? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Основната част от занятията се водиха 
онлайн и през двата семестъра 

117 46,2 

Започнахме на живо, но постепенно 
преминахме онлайн 

89 35,2 

Започнахме онлайн, но накрая на втория 
семестър преминахме на живо 

7 2,8 

Имаше хибридно обучение (частично онлайн 
и частично на живо) през цялата година 

8 3,2 

Имаше хибридно обучение само през кратък 
период от време, през повечето време бяхме 
онлайн 

29 11,5 

През цялото време бяхме на живо 1 ,4 

Друго 2 ,8 

Общо 253 100,0 

 
   

Вие самият/а имахте ли занятия онлайн през тази учебна година?    

Лекции  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Повечето бяха онлайн 234 92,5 

Повечето бяха хибридно (с ограничено 
присъствие на място + онлайн) 

10 4,0 

повечето бяха на живо 7 2,8 

нямах такива/ не се отнася до мен 2 ,8 

Общо 253 100,0 
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упражнения/семинарни занятия     

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Повечето бяха онлайн 213 84,2 

Повечето бяха хибридно (с ограничено 
присъствие на място + онлайн) 

17 6,7 

повечето бяха на живо 10 4,0 

нямах такива/ не се отнася до мен 13 5,1 

Общо 253 100,0 

практики и подобни      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Повечето бяха онлайн 106 41,9 

Повечето бяха хибридно (с ограничено 
присъствие на място + онлайн) 

21 8,3 

повечето бяха на живо 25 9,9 

нямах такива/ не се отнася до мен 101 39,9 

Общо 253 100,0 

изпити      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Повечето бяха онлайн 231 91,3 

Повечето бяха хибридно (с ограничено 
присъствие на място + онлайн) 

11 4,3 

повечето бяха на живо 6 2,4 

нямах такива/ не се отнася до мен 5 2,0 

Общо 253 100,0 
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Какво беше изискването на преподавателите относно Вашето присъствие в онлайн занятията?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid При по-голямата част от дисциплините 
трябваше да бъдем с включена камера и 
микрофон 

47 19,3 

При по-голямата част от дисциплините се 
изискваше само включен микрофон, но не и 
камера 

68 28,0 

При повечето дисциплини беше 
задължително да си включим микрофона, но 
по изключение можеше да се присъства на 
слушалки 

33 13,6 

по повечето дисциплини нямаше специални 
изисквания, всеки влизаше както може 

92 37,9 

Друго 3 1,2 

Общо 243 100,0 

А как преподавателите влизаха онлайн в часовете си?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid По-голямата част бяха с включен микрофон, 
камера и споделен екран 

134 54,9 

По-голямата част бяха с включен микрофон 
и камера 

38 15,6 

По-голямата част бяха с включен микрофон 
и споделен екран 

40 16,4 

По-голямата част бяха с включен микрофон 
и включена опция за виртуална бяла дъска 

7 2,9 

По-голямата част използваха само 
микрофон 

24 9,8 

Друго 1 ,4 

Общо 244 100,0 

Повечето преподаватели взимаха ли си часовете, които трябваше да се водят онлайн? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Да, по-голямата част/всички преподаватели 
взимаха тези часове 

230 94,3 

Една част от преподавателите взимаха тези 
часове, но имаше и доста такива, които 
често не взимаха онлайн часовете си 

13 5,3 

По-скоро беше изключение преподавателите 
да взимат часовете си онлайн 

1 ,4 

Общо 244 100,0 
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А на Вас самият/а, случвало ли се е да пропуснете онлайн занятие, поради някоя от 
следните причини?     

технически проблеми/сривове на платформата за онлайн обучение  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 14 5,7 

Понякога 72 29,4 

Рядко/почти никога 159 64,9 

Общо 245 100,0 

липса на достъп до линковете за онлайн занятията      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 8 3,3 

Понякога 38 15,5 

Рядко/почти никога 199 81,2 

Общо 245 100,0 

проблеми със звука/камерата на устройството, което ползвате за онлайн обучение      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 14 5,7 

Понякога 53 21,6 

Рядко/почти никога 178 72,7 

Общо 245 100,0 

други технически проблеми на устройството, което ползвате за онлайн обучение      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 8 3,3 

Понякога 56 22,9 

Рядко/почти никога 181 73,9 

Общо 245 100,0 

 
 
 
 
 



61 
 

проблеми с интернет-връзката       

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 15 6,1 

Понякога 75 30,6 

Рядко/почти никога 155 63,3 

Общо 245 100,0 

липса на софтуер/друг ресурс, необходим за участие в часовете       

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 7 2,9 

Понякога 25 10,2 

Рядко/почти никога 213 86,9 

Общо 245 100,0 

по здравословни причини      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 6 2,4 

Понякога 64 26,1 

Рядко/почти никога 175 71,4 

Общо 245 100,0 

бях на работа       

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 36 14,7 

Понякога 69 28,2 

Рядко/почти никога 140 57,1 

Общо 245 100,0 

не бях подготвен/а с материала      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 11 4,5 

Понякога 55 22,4 

Рядко/почти никога 179 73,1 

Общо 245 100,0 
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нямах мотивация да присъствам      

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Често/ Много често 39 15,9 

Понякога 48 19,6 

Рядко/почти никога 158 64,5 

Общо 245 100,0 

Как най-често получавахте линкове/информация за достъп за онлайн-занятията си?   
(Моля, посочете до ДВА отговора) 

  Брой отговори Дял в % 

$q3f
a
 Линковете бяха достъпни в графика на 

занятията в самата платформа  
136 55,5% 

Линкът/правата за достъп се пращаха по 
имейл от преподавателя   

169 69,0% 

Линкът се препращаше от колеги в общия 
канал за комуникация на групата/курса  

64 26,1% 

На мен лично ми го препращаше един от 
колегите  

2 ,8% 

линковете се изпращаха от инспектора на 
факултета/специалността  

1 ,4% 

Друго  2 ,8% 

Общо 374 152,7% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

Кои от следните платформи се налагаше да използвате в процеса на обучение през тази учебна 
година?    

  Брой отговори Дял в % 

$q2a
a
 Zoom (Зуум)  171 69,8% 

Moodle (Мудъл)   165 67,3% 

Google Meet (Платформата на Гугъл за 
срещи)  

136 55,5% 

MS Teams (МС Тиймс)  123 50,2% 

собствена разработка/платформа на 
университета  

22 9,0% 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за 
виртуална класна стая)  

20 8,2% 

Discord (Дискорд)  17 6,9% 

Cisco Webex (Сиско Уебекс)  3 1,2% 

Друго  1 ,4% 

Общо 658 268,6% 
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Как се научихте да боравите с платформата/ платформите, които трябваше да използвате в 
обучението си?    

  Брой отговори Дял в % 

$q3e
a
 В процеса работа, не съм имал/а реално 

обучение  
224 92,6% 

Намерих обучителни клипове в интернет  7 2,9% 

посетих онлайн курс, организиран от 
университета  

3 1,2% 

преподавателят прати инструкции/ресурси с 
инструкции за работа   

24 9,9% 

Колегите ми показаха как да работя с нея  20 8,3% 

Общо 278 114,9% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

 
   

Моля, оценете всяка една от платформите, които сте използвали в обучението си 
през тази година. (разпределенията са само сред използвалите съответната 
платформа) 

    
Moodle (Мудъл)   

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Изобщо не съм доволен/а (1) 15 9,1 

2 21 12,7 

3 36 21,8 

4 47 28,5 

Много съм доволен/а (5) 46 27,9 

Общо 165 100,0 

MS Teams (МС Тиймс)  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Изобщо не съм доволен/а (1) 3 2,4 

2 6 4,9 

3 24 19,5 

4 39 31,7 

Много съм доволен/а (5) 51 41,5 

Общо 123 100,0 

Zoom (Зуум)  
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Брой отговори Дял в % 

Valid Изобщо не съм доволен/а (1) 6 3,5 

2 8 4,7 

3 24 14,0 

4 51 29,8 

Много съм доволен/а (5) 82 48,0 

Общо 171 100,0 

Cisco Webex (Сиско Уебекс)  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Изобщо не съм доволен/а (1) 1 33,3 

2 1 33,3 

4 1 33,3 

Общо 3 100,0 

Google Meet (Платформата на Гугъл за срещи) Моля, оценете всяка една от платформите, които сте 
използвали в обучението си през тази година.  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Изобщо не съм доволен/а (1) 4 2,9 

2 9 6,6 

3 14 10,3 

4 41 30,1 

Много съм доволен/а (5) 68 50,0 

Общо 136 100,0 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за виртуална класна стая)  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid 3 3 15,0 

4 7 35,0 

Много съм доволен/а (5) 10 50,0 

Общо 20 100,0 

 
 
 
 
 

Discord (Дискорд)  
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Брой отговори Дял в % 

Valid 2 1 5,9 

3 5 29,4 

4 4 23,5 

Много съм доволен/а (5) 7 41,2 

Общо 17 100,0 

собствена разработка/платформа на университета 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid 3 3 13,6 

4 12 54,5 

Много съм доволен/а (5) 7 31,8 

Общо 22 100,0 

Ако зависеше от Вас, коя платформа бихте използвали като основна в обучението си?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Google Meet (Платформата на Гугъл за 
срещи) 

64 26,2 

Zoom (Зуум) 61 25,0 

Moodle (Мудъл) 45 18,4 

MS Teams (МС Тиймс) 42 17,2 

Discord (Дискорд) 12 4,9 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за 
виртуална класна стая) 

6 2,5 

собствената разработка/платформа на 
университета 

6 2,5 

Cisco Webex (Сиско Уебекс) 1 ,4 

Нямам предпочитания 2 ,8 

Друго 5 2,0 

Общо 244 100,0 
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А коя от гореизброените платформи се налагаше да ползвате най-често в обучението си през тази 
учебна година?    

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Moodle (Мудъл) 81 33,1 

Google Meet (Платформата на Гугъл за 
срещи) 

57 23,3 

Zoom (Зуум) 46 18,8 

MS Teams (МС Тиймс) 41 16,7 

Собствена разработка/платформа на 
университета 

6 2,4 

Google Clasroom (платформата на Гугъл за 
виртуална класна стая) 

3 1,2 

Нямаше такава, на практика всеки 
преподавател работеше с различна 
платформа/канал за комуникация 

11 4,5 

Общо 245 100,0 

Основни мотиви за предпочитание към платформите (без оглед на плаформата) 

  
Брой отговори Дял в % 

$q3ba не прекъсва, не забива 56 24,7% 

удобна, лесна за използване 118 52,0% 

лесен достъп, не иска регистрация/сваляне 
на приложение 

26 11,5% 

харесва ми, добра е 16 7,0% 

свикнал/а съм да работя с нея 8 3,5% 

нямал/а проблеми с нея 20 8,8% 

официална е и за университета, интегрирана 
е в другите му системи 

4 1,8% 

друго 25 11,0% 

Общо 273 120,3% 
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 Освен специализирани платформи за онлайн обучение, кои от следните канали за онлайн 
комуникация използвахте за връзка с преподавателите си?    

  Брой отговори Дял в % 

$q2b
a
 Електронна поща (имейл) 230 93,9% 

Чат-канал във Вайбър/Фейсбук месинджър и 
подобни     

66 26,9% 

Разговори/виртуални срещи във 
Вайбър/Фейсбук/Скайп и подобни   

43 17,6% 

Допълнително споделено пространство за 
ресурси (Google drive и др.) 

44 18,0% 

с някои от преподавателите имахме и 
срещи/консултации на живо   

13 5,3% 

връзката с преподавателите се 
осъществяваше само в специализираните 
платформи за обучение   

8 3,3% 

Друго    6 2,4% 

Общо 410 167,3% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

Извън онлайн занятията, разменяхте ли с колегите си от курса/групата ресурси и информация за 
обучението? Кои канали за връзка използвахте за тази цел?    

  Брой отговори Дял в % 

$q2e
a
 Чат-канал във Вайбър/Фейсбук месинджър 

(различен от този за връзка с 
преподавателите)  

201 82,0% 

Електронна поща (имейл)  108 44,1% 

Разговори/виртуални срещи във 
Вайбър/Фейсбук/Скайп и подобни   

64 26,1% 

Допълнително споделено пространство за 
ресурси  като Google drive и др.(несподелено 
с преподавателите)  

39 15,9% 

нямахме подобно общуване онлайн (извън 
занятията), но се виждахме на живо  

4 1,6% 

нямах връзка с колегите извън 
провежданите часове онлайн 

3 1,2% 

Друго  4 1,6% 

Общо 423 172,7% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 
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В сравнение, с миналата година (първото затваряне през март 2020) как оценявате процеса на 
онлайн обучение във Вашата специалност? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Като цяло е по-добре от миналата година 109 44,5 

Като цяло е по-зле от миналата година 14 5,7 

Няма разлика, еднакво добре е 49 20,0 

Няма разлика, еднакво зле е 20 8,2 

Миналата година не съм имал/а онлайн 
обучение в университета 

47 19,2 

Друго 6 2,4 

Общо 245 100,0 

А как оценявате следните аспекти на процеса на онлайн -обучение, в сравнение с 
миналата година?  (Моля, отговорете за всяко от следните) 

наличието на ресурси за обучение, осигурени от преподавателите/в платформите  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 104 54,2 

в този план е по-зле от миналата година 10 5,2 

толкова добре е, колкото и миналата година 68 35,4 

толкова зле е, колкото и миналата година 8 4,2 

не се отнася до мен/не мога да кажа 2 1,0 

Общо 192 100,0 

Мотивацията на преподавателите да обучават онлайн  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 84 43,8 

в този план е по-зле от миналата година 20 10,4 

толкова добре е, колкото и миналата година 63 32,8 

толкова зле е, колкото и миналата година 15 7,8 

не се отнася до мен/не мога да кажа 10 5,2 

Общо 192 100,0 
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Мотивацията на вашите колеги състуденти за участие в часовете  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 58 30,2 

в този план е по-зле от миналата година 42 21,9 

толкова добре е, колкото и миналата година 51 26,6 

толкова зле е, колкото и миналата година 33 17,2 

не се отнася до мен/не мога да кажа 8 4,2 

Общо 192 100,0 

Вашата лична мотивация за участие в часовете  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 81 42,2 

в този план е по-зле от миналата година 40 20,8 

толкова добре е, колкото и миналата година 48 25,0 

толкова зле е, колкото и миналата година 21 10,9 

не се отнася до мен/не мога да кажа 2 1,0 

Общо 192 100,0 

Провеждането на изпитите онлайн  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 95 49,5 

в този план е по-зле от миналата година 16 8,3 

толкова добре е, колкото и миналата година 68 35,4 

толкова зле е, колкото и миналата година 9 4,7 

не се отнася до мен/не мога да кажа 4 2,1 

Общо 192 100,0 
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Времето и усилията, които отделяте за текущата си подготовка през семестъра  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 83 43,2 

в този план е по-зле от миналата година 32 16,7 

толкова добре е, колкото и миналата година 64 33,3 

толкова зле е, колкото и миналата година 9 4,7 

не се отнася до мен/не мога да кажа 4 2,1 

Общо 192 100,0 

технологичната ви подготовка за работа в онлайн среда  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 94 49,0 

в този план е по-зле от миналата година 8 4,2 

толкова добре е, колкото и миналата година 73 38,0 

толкова зле е, колкото и миналата година 10 5,2 

не се отнася до мен/не мога да кажа 7 3,6 

Общо 192 100,0 

достъпът ви до устройства, необходими за участието ви в онлайн обучение  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 75 39,1 

в този план е по-зле от миналата година 11 5,7 

толкова добре е, колкото и миналата година 97 50,5 

толкова зле е, колкото и миналата година 5 2,6 

не се отнася до мен/не мога да кажа 4 2,1 

Общо 192 100,0 
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усвояването на знания чрез онлайн подготовка  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 76 39,6 

в този план е по-зле от миналата година 21 10,9 

толкова добре е, колкото и миналата година 64 33,3 

толкова зле е, колкото и миналата година 29 15,1 

не се отнася до мен/не мога да кажа 2 1,0 

Общо 192 100,0 

Стреса и напрежението от виртуалното общуване  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid в този план е по-добре от миналата година 65 33,9 

в този план е по-зле от миналата година 23 12,0 

толкова добре е, колкото и миналата година 54 28,1 

толкова зле е, колкото и миналата година 27 14,1 

не се отнася до мен/не мога да кажа 23 12,0 

Общо 192 100,0 

През миналата учебна година (от март 2020 нататък) кой според Вас беше основният проблем/и, 
който пречеше на пълноценното провеждане на онлайн-обучението? 

  Брой отговори Дял в % 

Valid нямаше такъв 80 47,6 

технически проблеми, сривове 14 8,3 

неподготвеност за онлайн обучение -и от 
страна студенти и от преподаватели 

21 12,5 

липса на мотивация за онлайн обучение (и 
от двете страни) 

13 7,7 

хаос и паника, стрес от пандемията 9 5,4 

лоша организация на учебния процес, липса 
на ясен план 

5 3,0 

Новостта на ситуацията и липсата на време 
за привикване 

4 2,4 

Друго 22 13,1 

Общо 168 100,0 
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Кой беше най-големия проблем през следващата учебна година 2020-2021? 

  Брой отговори Дял в % 

Valid нямаше такъв 83 49,7 

технически проблеми, сривове 18 10,8 

неподготвеност за онлайн обучение -и от 
страна студенти и от преподаватели 

7 4,2 

липса на мотивация за онлайн обучение (и 
от двете страни) 

25 15,0 

хаос и паника, стрес от пандемията 2 1,2 

лоша организация на учебния процес, липса 
на ясен план 

3 1,8 

Друго 29 17,4 

Общо 167 100,0 

Смятате ли че това че сте имали онлайн обучение поне една година (или повече) се отразява на 
качеството на образованието, което получавате? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Да, отразява се отрицателно 107 43,7 

Да, но се отразява положително 53 21,6 

Формата на провеждане на занятията няма 
връзка с качеството на образованието 

73 29,8 

Друго 12 4,9 

Общо 245 100,0 

Кое от следните твърдения за бъдещето на онлайн обучението в университетите, най-много се 
доближава до Вашето мнение? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Ситуацията с онлайн обучението е временна 
и след овладяването на пандемията, нещата 
ще се възстановят както си бяха преди 

99 39,1 

Онлайн обучението промени безвъзвратно 
ситуацията във висшето образование и то 
ще се налага все повече като доминиращ 
подход 

61 24,1 

След овладяване на пандемията нещата 
няма да се върнат по стария начин, по-скоро 
предполагам че ще се мине на някакъв 
хибриден вариант 

89 35,2 

Друго 4 1,6 

Общо 253 100,0 



73 
 

Кои са основните предимства на онлайн-обучението, според Вас? 

  Брой отговори Дял в % 

$q6
a
 Пести време: от пътуване до работното 

място и пренареждане на графика за 
лекциите  

215 85,0% 

Човек може да се включи отвсякъде в 
системата, стига да има интернет връзка  

204 80,6% 

Бърз и лесен достъп до ресурси за обучение   155 61,3% 

комфортът да се обучавам от къщи прави 
процеса по-лесен и приятен  

115 45,5% 

изпитите минават по-лесно при онлайн 
обучението    

95 37,5% 

организацията на изпитите е по-лесна и 
удобна    

92 36,4% 

живея по-здравословно, тъй като успявам да 
се наспя и да се храня по-редовно  

82 32,4% 

отразява ми се добре финансово, тъй като 
спестявам пари от наем и др.  

81 32,0% 

натовареността на студентите е по-малка 
при онлайн обучение  

69 27,3% 

административното обслужване на учебния 
процес е улеснено  

53 20,9% 

мотивацията на студентите да участват в 
часовете е по-висока   

46 18,2% 

мотивацията на преподавателите да 
преподават онлайн е по-висока  

19 7,5% 

Друго    1 ,4% 

няма предимства/не виждам предимства    10 4,0% 

Общо 1237 488,9% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А кои според Вас са най-големите недостатъци на онлайн обучението?    
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  Брой отговори Дял в % 

$q6a
a
 Липса на жив контакт, което ограничава 

възможностите за неформално общуване с 
преподавателите  

174 68,8% 

липсва жив контакт с колегите ми от курса, 
което ми се отразява зле  

111 43,9% 

провеждането на един час зависи (и в някои 
случаи и се проваля) поради технологични 
проблеми/ограничения  

88 34,8% 

дори формалното общуване с 
преподавателите е затруднено, защото 
контактът онлайн е опосредстван  

86 34,0% 

мотивацията на студентите да участват в 
часовете е по-ниска  

84 33,2% 

мотивацията на преподавателите да 
обучават онлайн е по-ниска  

60 23,7% 

обучението зависи и от технологичната 
грамотност на преподавателите, която в 
повечето случаи не е висока  

56 22,1% 

чувствам се по-стресиран/а и напрегнат/а от 
толкова часове пред компютъра  

54 21,3% 

натовареността на студентите е по-голяма 
при онлайн обучение  

43 17,0% 

има затруднения в самото провеждане на 
изпитите, заради технологични ограничения  

41 16,2% 

живея по-нездравословно, тъй като 
прекарвам много време вкъщи  

40 15,8% 

административното обслужване на учебния 
процес е затруднено  

32 12,6% 

изпитите се минават по-трудно при онлайн 
обучение  

15 5,9% 

Друго  6 2,4% 

няма недостатъци/не виждам недостатъци  35 13,8% 

Общо 925 365,6% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

С кои от следните твърдения за онлайн обучението сте съгласен/а?    
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  Брой отговори Дял в % 

$q6d
a
 онлайн обучението е подходящо само за 

някои специалности, но при други е 
неприложимо  

146 57,7% 

онлайн обучението никога няма да може да 
замести пълноценно присъственото  

121 47,8% 

Извън извънредните обстоятелства в 
момента, онлайн обучението е приложимо 
само като допълваща форма на обучение  

106 41,9% 

онлайн обучението не е подходящо за 
студенти в първи курс  

80 31,6% 

Онлайн-обучението е по-добрата форма за 
преподаване от присъственото в 
съвременния свят  

78 30,8% 

аз самият/а предпочитам да уча основно в 
тази форма на обучение  

75 29,6% 

Друго  2 ,8% 

Общо 608 240,3% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

В каква форма на обучение следвате понастоящем?      

  Брой отговори Дял в % 

$d4
a
 Редовна   175 69,2% 

Задочна  68 26,9% 

Друго  13 5,1% 

Общо 256 101,2% 

*Сумата от процентите надхвърля 100, тъй като анкетираните са давали повече от един отговор. 

В кой университет учите  

  
Брой отговори Дял в % 

Valid СУ 125 49,4 

УНИБИТ 17 6,7 

НСА 73 28,9 

Друг 11 4,3 

Без отговор 27 10,7 

Общо 253 100,0 

 
   



76 
 

В кое научно поле попада Вашата специалност -хуманитарни, технически, математически и пр. 
науки? Ако следвате две специалности, моля, опишете основната. 

  Брой отговори Дял в % 

Valid Хуманитарни и социални науки (вкл. 
филологии) 

142 56,1 

математически и технически науки 18 7,1 

природни науки, вкл. медицина 2 ,8 

спорт 27 10,7 

изкуство 1 ,4 

право и икономика 5 2,0 

Без отговор 58 22,9 

Общо 253 100,0 

Кой курс сте? 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Първи курс (бакалавърска степен) 35 13,8 

Втори курс 73 28,9 

трети курс 83 32,8 

четвърти курс 23 9,1 

пети курс 3 1,2 

първа година магистърска степен 22 8,7 

втора година магистърска степен 9 3,6 

докторант 3 1,2 

без отговор 2 ,8 

Общо 253 100,0 

Моля, посочете Вашия пол. 

  
Брой отговори Дял в % 

Valid Жена 152 60,1 

Мъж 93 36,8 

  Без отговор 8 3,2 

Общо 253 100,0 

Statistics 

Моля, посочете Вашата възраст в навършени години: 

N Valid 252 

Missing 1 

Mean 26,60 

Median 23,00 

Minimum 18 

Maximum 55 

 


