
 

Сравнителен анализ на данните /входно-изходно 2018/19 уч.год./ 

1.Кои от услугите на Office 365 си използвал през изминалата учебна година? /4. и 5./ 
Въпросът не позволява повече от един отговор.  
 

 
    В 4.клас ученицитите са използвали основно електронната поща, а 8 от тях не са 
използвали облачните услуги. 
 

 

             В 5.клас се запазва относителният дял на използващи ел.поща, но нараства и броят на 

учениците, използващи  други приложения-Word-10,5%, OneDrive-10%, Power Point-15%, Excel, 

Class Notebook./Да се пренебрегне отговорът  на 6,5% от учениците „Не съм използвал 

облачната система...“-/ 

 



 
 
2.Ако си използвал други приложения в Оffice 365, можеш да ги напишеш./5./ 
Могат да бъдат изброявани повече от едно приложения: 
 
В 5.клас учениците добавят основно Outlook, Excel, Classe Notebook, One Note, One drive. 

 
3.В обучението по кои предмети си използвал облачната система на 104. ОУ? /4. И 5./ 
Въпросът  позволява повече от един отговор.  

 
 

В 4.клас Облачната система е използвана предимно в часовете  по ИТ /83% от учениците/ 

 

 

 
В 5.клас се запазва високият % на използване в часовете по ИТ-85%, но се наблюдава 
използването и при други учебни предмети: 
БЕЛ-21%, Математика-19%, ЧП-21%, АЕ-20%, История-10%, ТП-8%, ИИ. 
 
 
 
 
4.В кой вид подготовка си използвал облачната система на 104. ОУ? /5./ 
Въпросът  не  позволява повече от един отговор.  



 

 
В 5.клас 41% от учениците използват Офис365 в обучението по ООП, 28%-в РП, 15%-в ДП. 
16% посочват, че не са използвали Офис365 в обучението. 
 
5.През изминалата учебна година кога си използвал облачната система на 104.ОУ?/4. и 5./ 
Въпросът  не  позволява повече от един отговор.  

 

      
    В 4.клас основно облачната система е използвана в училище-78%; само 21% я използват в 
къщи. 
В 5.клас повече от 2 пъти нараства делът на използващите Офис 365 вкъщи-46%. 
 
 
6.Колко често си влизал с акаунта си в облака на 104.ОУ? /4. И 5./ 
Въпросът  не  позволява повече от един отговор.  

 
             

 
 

 

 



 

В 4.клас 56% от учениците са използвали акаунта си веднъж в седмицата, което отговаря 

на броя на часовете по ИТ; 16 ученика не са влизали в Офис 365. 

В 5.клас процентът на влизащите веднъж седмично се увеличава-75% и влизащите по 

веднъж на ден-20%. 

Само един ученик посочва, че не влиза в Офис 365. 

 
7.Интересно ли ти е да се обучаваш, използвайки Оffice 365?/5./ 
Oцени по скалата от 1 до 6. /1-не ми е интересно; 6 изключително много/ 

 
Оценката на учениците, попълнили теста е добър 4,43 по шестобална система. 
 
8.Считаш ли, че използването на облачната система подпомага обучението и 
развитието ти?/5./ 

 
Учениците отговарят утвърдително-по петобална система тяхната оценка е 4,20. 
 
 
9.Използваш ли възможностите на облака на 104. ОУ за комуникация с други ученици?/5./ 

 
 
13% от учениците комуникират с помощта на приложенията със съученици;50% -много рядко, 
37% не използват тази възможност. 
 
10.С какви затруднения и проблеми си се сблъскал при работата си в Office 365?/5./ 
 

 
60%  от учениците не срещат никакви затруднения, останалите изброяват:забравени пароли, 
проблеми при влизане в профила, бавно зареждане на приложения и др. 
Отчита се увереност при използване на Офис365, в резултат на придобити знания и 
натрупана опитност. 
 
11.Кое от приложенията и възможностите за работата в Облака ти харесва най-
много?/5./ 
86% от учениците изброяват  различни приложения;10 % от учениците отговарят, че не могат 
да определят;4% не харесват нито едно приложение. 
 
 



 

 

 

 

Изводи: Анкетата има за цел да установи състоянието на използване на Office 365 в пети 

клас,  степента на познаване на отделните приложения, затрудненията при работа с 

Офис365 и мнението на учениците за полезността от Офис365 в обучението.  

Анализът на резултатите ще улесни планирането на работата за използване  на Офис365 в 

обучението. 

Мерки:  

1.Използване на Офис365 в обучението при повече учебни предмети от ООП, РП и ДП. 

2.Провеждане на консултации-ИТ с учениците с цел отстраняване на затруднения. 

3.При провеждане на интегрирани уроци и екипна работа да се използват възможностите  

на Офис365. 

 

 


