


ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД УЧИТЕЛИ 

Изпълнител: Глобал Метрикс ООД 

Възложител: Център за 

приобщаващо образование 



Настоящото изследване е проведено в периода 6-20 юни 2015 г. и има следните 

характеристики: 

 

• Национално представително изследване сред учители от 1 до 8 клас  

• Обем на извадката: 311 стандартизирани интервюта  

• Въпросник: Структуриран въпросник за провеждане на количествено 

изследване 

• Представителност и обхват на проучването: национално представително 

проучване за учителите на деца от 1 до 8 клас 

МЕТОДОЛОГИЯ 



Проблемите на българското училище са умален 

модел на проблемите на цялото общество 

3,9% 

7,7% 

7,7% 

28,9% 

31,2% 

36,3% 

37,0% 

44,7% 

48,2% 

49,2% 

51,1% 

Употреба на алкохол 

Лоша материална база 

Липса на игрища и зали за спорт 

Липса на разбирателство и толерантност между учениците 

Сложното и трудно достъпно учебно съдържание 

Вербална агресия 

Лоши обноски, лошо възпитание 

Физическа агресия 

Липса на дисциплина 

Незаинтересованост от учебния материал 

Чувство за безнаказаност сред учениците 

Кои от следните смятате, че са сред най-големите проблеми в българското училище?  



50,8% 

52,1% 

59,2% 

59,8% 

60,8% 

64,6% 

66,2% 

74,9% 

84,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

умение за съчувствие и съпреживяване (емпатия) 

естетически усет 

солидарност и взаимопомощ 

зачитане на човешките права 

уважение към другите култури и религии 

свобода на мнението и изразяването 

отстояване на собствено мнение 

зачитане на човешкия живот и достойнство 

толерантност, приемане на различията 

Кои от следните ценности е важно училището да възпитава в 

младите хора?  



0,3% 

24,8% 

31,8% 

34,4% 

36,0% 

37,9% 

44,7% 

46,6% 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

друго 

защита на малцинствата 

демокрация 

върховенство на закона 

индивидуална свобода 

мирът 

равенство между половете 

самоосъществяването/личната реализация на отделния 

индивид 

Кои от следните ценности е важно училището да възпитава в 

младите хора?  



ПИЛОТНИ УЧИЛИЩА 
Подкрепата за приобщаващото образование нараства 

36,0% 

26,0% 

33,0% 

3,0% 2,0% 

69,1% 

23,5% 

6,2% 
1,2% 0,0% 
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Категорично 

подкрепям 

4 3 2 Не подкрепям 

Пилотни училища 2014 Пилотни училища 2015 



НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧИТЕЛИТЕ 

Приобщаващото образование разполага с добра  

подкрепа за развитие сред българските учители 

62,4% 

25,4% 

1,9% 

10,2% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Да, важно е Важно е, но само 

отчасти 

Не, не е важно Без отговор/ Не 

мога да преценя 

32,5% 32,5% 

21,8% 

8,6% 
4,6% 

0,0%
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Категорично 

подкрепям 

4 3 2 Не подкрепям 

Подкрепа за приобщаващото образование Важно ли е да се работи по програма 
за приобщаващо образование 

65 % подкрепа 

13 % неподкрепа 



Подкрепа и за философията на приобщаващото 

образование 

70,7% 

10,6% 

18,6% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Нуждите на детето са в 

центъра и аз се старая да 

развия потенциала на всяко 

дете 

Държавните образователни 

изисквания са най-важното, 

към което се придържам 

Без отговор 

Осъзнаването на значимостта на нуждите и силните страни  
на всяко дете са фактор за осигуряване на подкрепа  



Липсва увереност, че учителите могат да влияят 

независимо от семейната среда и възпитанието 

22,4 

27,0 

51,0 

53,4 

32,0 

28,0 
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26,2 
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13,1 
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Учителят е много ограничен в това, което той може да 

постигне с ученика, тъй като домашната му среда оказва 

твърде голямо влияние върху постиженията 

Някои ученици имат нужда да бъдат поставени в групи за 

по-бавно обучаващи се, за да не са подложени на 

нереалистични очаквания 

Ако учениците не се възпитават вкъщи, те няма да 

възприемат дисциплината изобщо 

Ако родителите правеха повече за децата си, и аз щях да 

мога да постигна повече с тях 

Абсолютно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро съгласен, отколкото несъгласен 

По-скоро несъгласен, отколкото съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен 
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Обемът знания, които ученикът е способен да натрупа, е 

свързан основно със семейната му среда 

Учителите нямат много голямо влияние върху постиженията на 

учениците, на фона на всички останали фактори, които им 

влияят 

Времето, което прекарват в моите часове оказва малко 

влияние върху учениците, в сравнение с влиянието, което има 

домашната им среда 

В крайна сметка, учителят не може да направи много, тъй като 

голяма част от мотивацията и представянето на учениците 

зависи от домашната среда 

Абсолютно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро съгласен, отколкото несъгласен 

По-скоро несъгласен, отколкото съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен 

Липсва увереност, че учителите могат да влияят 

независимо от семейната среда и възпитанието 



Необходима е повече гъвкавост и допълнителна 

подкрепа за работа по приобщаване на учениците 

8,0% 

19,3% 

21,2% 

21,5% 

30,2% 

41,8% 

42,4% 

46,6% 

60,1% 

Подобряване на системата за оценяване 

Обществено признание и подкрепа 

Подкрепа от родителите на всички ученици от класа 

Обучения за учителите как да подкрепят адекватно 
учениците 

Допълнителни учебни материали и помагала 

Брой на учениците в паралелка 

Допълнителна подкрепа от помощник учител, ресурсен 
учител 

Гъвкава учебна програма и ДОИ 

Заплащане 

Какво би мотивирало учителите да работят за приобщаването в училище на 
децата със СОП?  



Нагласи и резултати от работата с 

ресурсен учител 

Без отговор 

40,2% 

Не е нужно да 

има постоянно 

ресурсен учител 

в училище, може 

да се ползват 

услугите на 

Областните 

ресурсни 

центрове 5,8% 

Постоянното 

присъствие на 

ресурсен учител 

в училище е 

много важно за 

обучението на 

децата със СОП  

54,0% 

33,4% 

23,2% 

11,6% 

3,5% 

28,3% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Усещам 

чувствителен 

напредък, когато 

ресурсният 

учител работи с 

децата 

При някои деца 

има напредък, но 

при други не 

Усещам напредък 

при децата, с 

които работи 

ресурсният 

учител, но този 

напредък все още 

не е достатъчен 

Не мога да кажа, 

че има напредък 

при децата, с 

които работи 

ресурсният 

учител 

Без отговор 



Подкрепа за включване на втори 

учител в класната стая 

26,0% 

1,7% 

21,7% 

25,2% 

51,3% 

Без отговор 

Не подкрепям идеята, защото това би оказало негативно 
влияние върху моя авторитет като учител на този клас 

Смятам, че е добра възможност по принцип, но за мен 
лично не е приемливо в класа ми да има втори учител. 

Не подкрепям идеята, защото това нарушава учебния 
процес и разсейва децата 

Подкрепям тази възможност и бих си сътрудничил с 
колегата, ако има такъв в класа 

Какво е Вашето отношение към присъствието на втори учител в класната 
стая заедно с Вас, когато в класа има дете със СОП?  



Нужди от подкрепа за учителите 

От какви допълнителни обучения имате нужда?  

Силно се 
нуждая 

Средно Слабо се  
нуждая 

Средна 
аритметична 

Методи на работа с децата с обучителни трудности 51,3% 23,6% 25,1% 3,37 

Знания и умения за изработване на индивидуален план за децата  
със СОП 

43,4% 29,2% 27,3% 3,29 

Конкретни инструменти , които да ми помогнат при определяне на 
децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа 

38,3% 31,8% 29,9% 3,15 

Инструменти за отбелязване на напредъка и оценката на прогреса  
детето с обучителни трудности 

36,6% 35,1% 28,2% 3,12 

Разпознаване на различните видове обучителни трудности 36,1% 35,0% 28,9% 3,09 



Нужди от подкрепа за учителите 

От какви допълнителни обучения имате нужда?  

Силно се 
нуждая 

Средно Слабо  
се нуждая 

Средна 
аритметична 

Разпознаване на различни стилове на учене при различните  
деца 

32,0% 35,0% 33,1% 2,97 

Инструмент за наблюдение на развитието на детето в 
училище 

29,9% 32,3% 37,8% 3,13 

Как да се отнасям към детето и да възпитавам отношение от  
страна на другите деца 

28,8% 25,0% 46,2% 2,63 

Цялостно управление на класната стая по време на часовете 25,0% 25,0% 50,0% 2,56 

Познания за общо детско развитие 19,9% 34,4% 45,7% 2,56 



Предоставянето на знания за света остава  

водеща функция на училищната  

институция 

2,2% 

42,1% 

52,7% 

55,6% 

59,8% 

61,1% 

70,7% 

79,4% 

Друго 

Да им изгражда представа какво е добро и лошо 

Да подготви децата за следващите етапи в образованието им 

Да развие социални умения у децата 

Да развие творческите умения на децата 

Да възпитава в норми на поведение 

Да развие у децата умения за критично и аналитично мислене, 
разбиране и разрешаване на конкретни практически ситуации 

Да образова и даде на децата знания за света 

Каква е ролята на училището според Вас? 



Учителите целят да развият чувство за  

отговорност и умение за разрешаване на  

различни ситуации у учениците си 

0,6% 

21,5% 

25,1% 

29,9% 

35,7% 

40,5% 

46,9% 

58,2% 

62,4% 

64,0% 

66,9% 

69,5% 

69,8% 

72,7% 

76,2% 

77,2% 

друго 

да бъдат послушни 

умение учениците да изследват и да анализират преживяванията … 

умения за осмисляне и разбиране на обществото, в което живеем 

умение да правят информиран избор 

умения за пресъздаване на текст/информация или др.данни 

развиване на естетическа и културна чувствителност 

умения за критично мислене 

създаване и развиване на умения за учене 

да бъда дисциплинирани 

умение за аргументиране 

да бъдат толерантни и да се отнасят с разбиране към другите 

самостоятелност 

умения за логично мислене 

умения да търсят решения на различни проблеми и ситуации 

да бъдат отговорни 

Кои от следните качества и умения се стремите да изградите в учениците 
в процеса на обучение? 



Преподаването на учебния материал все още е  

консервативно, но започва бавно да се променя 

0,3% 

7,7% 

21,9% 

23,2% 

23,8% 

39,5% 

41,2% 

45,7% 

49,8% 

59,2% 

59,5% 

68,5% 

70,4% 

Писане на домашни работи и научаване на уроците 

Изследване на случаи 

Разработване на изследователски проект от учениците 

Лекционна форма на представяне на знанията 

Учениците сами участват в подготовката и представянето на някои от … 

Ролеви игри 

Работа по двойки 

Дискусионни методи 

Работа с конкретен текст, върху който се анализира и дискутира 

Презентация в електронен вид с използване на визуални елементи 

Игрови методи 

Изложение, съпроводено с нагледни материали 

Работа по групи 

Кои от следните методи на обучение Вие лично използвате най-често?  



Спорът за това кой има водеща роля във  

възпитанието на учениците продължава 



Дисциплината в клас е базисен елемент в 

обучителния процес, но не е самоцел 

Без 
отговор 
14,8% 

Държа на 
строгите и 
дистанцир

ани 
отношения 

с 
учениците 

15,1% Предпочит
ам да 

създавам 
по-

непринуде
ни и 

приятелски 
отношения 

с 
учениците 

70,1% 

Без отговор 
15,4% 

Държа много 
на реда и 

дисциплината 
34,7% 

Редът и 
дисциплината 
са важни за 
мен, само за 

да 
гарантирам 

безопасностт
а на децата и 

гладкия 
учебен 

процес 49,8% 



Учителите виждат себе си като вдъхновители, 

а не като преносители на знания 



? 





БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

За контакти: 

Радостина Ангелова – 0888759479 

ГЛОБАЛ МЕТРИКС ООД 

 

http://globalmetrics.eu/ 

office@globalmetrics.eu  

http://globalmetrics.eu/
mailto:office@globalmetrics.eu

