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Очаквани ефекти от пандемията

Загуба на учене –забавяне на академичния 
прогрес в сравнение с очакваното или 
влошаване на резултатите

Отпадане от училище

Задълбочаване на 
образователните 
неравенства

Дългосрочна икономическа цена
- около 3% по-ниски доходи за учениците 1-12 клас 
- средно 1.5% по-нисък ръст на БВП до края на века 

(ОИСР, 2020;  Световна банка, 2020)



Загубата на учене в България: първа прогноза

Загуба на учене = 8 PISA точки
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Средни резултати по четене на българските 
ученици в PISA

Източник: Световна банка (2020)

Увеличаване на дела на функционално 
неграмотните ученици със 7% 

(от 47% до 54%)
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41% 39% 42%

47%

54%

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



Ключови фактори за ефективно учене в електронна среда 
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Знания и 
разбиране

Ангажиране и 
мотивация 

Защо са важни ангажираността и мотивацията ? 

Логическа верига на ученето на Шулман (Schulman, 2002)

Разсъждение 
и преценка

Обвързване 
и 

идентичност



Загуба на 
учене и ниски 

резултати

Ниска 
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Защо са важни ангажираността и мотивацията ? 

Дезангажиране 
и демотивация

Отпадане от 
училище

Рисковете



Изследване на ангажираността и мотивацията

Специална методология, създадена от Института за 

изследвания в образованието по задание на МОН

Полевото проучване е организирано от МОН (чрез РУО) 

с логистичната помощ на „Образование без раници“

След периода на обучение от разстояние в електронна 

среда

След провеждане на НВО и ДЗИ 2020

200 училища, представляващи огледална 
извадка на генералната съвкупност 

5% 6%16%
Основни 
училища52% 21% Средни 

училища
Професионални 
гимназии

Профилирани 
гимназии

Други

37%22%41% Голям град Малък град Село



Изследвана извадка от ученици

4448 Ученици от V-XII клас с 
валидни данни 45% 55%

Разпределение на учениците според училището, в което са 
учили през учебната 2019 – 2020 г.

Разпределение на учениците според 
критерия говорим език в дома на ученика



Измерване на ангажираността и мотивацията на учениците

Ангажираност

Поведенческа ЕмоционалнаКогнитивна

Мотивация

СамоуправлениеСамоефикасност



Модел на ангажираността
ФАКТОРИ 

Семейство
Академична подкрепа за ученето

Мотивационна подкрепа 
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Ясни цели и очаквания за учене

Академична и емоционална подкрепа

Взаимоотношения учител-ученик

Дисциплина, авторитет, възможности за 

участие на учениците Идентифициране с училището

Регулиране на емоциите

Умения за решаване на 

конфликти
Удовлетвореност

Афективни реакции, свързани 
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учене
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РЕЗУЛТАТИ
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Придобиване на знания и 

умения

Самоосъзнатост за 
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Интерес към ученето

Изпълнение на задачите
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Емоционална ангажираност

3,44

Емоционална ангажираност

Интерес към изучаваното 
съдържание

35%

1-5

Афективни реакции към 
ученето и училището

Удовлетвореност

Чувство за принадлежност към 
училището и училищната 
общност

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



Поведенческа ангажираност

3,62

Поведенческа ангажираност

Инвестиране на време за 
учене

35%

1-5

Редовно посещаване на 
часовете

Внимание и участие в учебния 
процес

Изпълнение на поставените 
задачи, свързани с ученето

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



Когнитивна ангажираност

3,38

Когнитивна ангажираност

Поставяне на цели за учене35%

0-5

Използване на стратегии за учене

Осмисляне и разбиране на 
комплексни идеи

Интерпретиране, анализиране и 
оценяване на информацията

Търсене на междупредметни връзки

Свързване с предишно знание

Търсене на допълнителна информация

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



3,38

Когнитивна ангажираност

Поставяне на цели за учене35%

5

Използване на стратегии за учене

Осмисляне и разбиране на 
комплексни идеи

Анализиране, интегриране и 
оценяване на информацията

Търсене на междупредметни връзки

Свързване с предходно знание

Търсене на допълнителна информация

активен подход; саморегулирано учене

стратегии за осмисляне; използване на 

факти за по-добро разбиране разбиране 

 интерпретиране, анализиране и 

оценяване на информацията

свърване с предишно знание 

междупредметни връзки

пасивен подход; точно спазване на 

указанията

запаметяване на отговори на примерни 

въпроси

запаметяване на дефиниции

несвързано натрупване и запаметяване 

на факти

натрупване и възпроизвеждане на 

информация

Източник: Адаптирано от модел на Greene & Miller (1996)
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Самооценка на способностите за учене

3,08

Самоефикасност

Способност да се получават 
отлични оценки; 

35%

1-5

Способност да се учи труден 
материал

Способност за добро представяне при 
изпит;

Способност за самостоятелно 
изпълнение на поставените задачи

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



Емоционална ангажираност според езика, говорен в 
дома на ученика 

3,44

Емоционална ангажираност

Интерес към изучаваното 
съдържание

35%

5

Афективни реакции към 
ученето и училището

Удовлетвореност

Чувство за принадлежност към 
училището и училищната 
общност

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



Поведенческа ангажираност според езика, говорен в 
дома на ученика 

3,44

Емоционална ангажираност

Интерес към изучаваното 
съдържание

35%

5

Афективни реакции към 
ученето и училището

Удовлетвореност

Чувство за принадлежност към 
училището и училищната 
общност

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН 



Когнитивна ангажираност според езика, говорен в дома 
на ученика 

3,44

Емоционална ангажираност

Интерес към изучаваното 
съдържание

35%

5

Афективни реакции към 
ученето и училището

Чувство за принадлежност към 
училището и училищната 
общност

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН



3,44

Емоционална ангажираност

Интерес към изучаваното 
съдържание

35%

5

Афективни реакции към 
ученето и училището

Чувство за принадлежност към 
училището и училищната 
общност

Самооценка на способностите за учене по език, говорен в 
дома на ученика

Източник: Институт за изследвания в образованието и МОН
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