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Abstract: Offi  ce 365 Forms applica  on is a convenient form to run tests and surveys of all subjects in the sec-
ondary school. New advanced methods of checking and assessing students’ knowledge through online tests and 
surveys are introduced. The use of the modern technology in the learning process has the following advantag-
es: reduc  on of stress from comple  ng tests by the students; save  me for the teacher to check students’ work; 
saved  me for analysing tests; it is easy to set the start and the end date for conduc  ng; saved paper. The only 
requirement is the access to internet and to computer or mobile device.

Keywords: Offi  ce365 Forms, online tests and surveys, Informa  on Technology, students’ knowledge, all sub-
jects in the secondary school

В нашето ежедневие IT технологиите се развиват със сериозни темпове. Днес нашите ученици непре-
къснато използват различни приложения на компютър, таблет, мобилен телефон. Ние учителите трябва 
да се съобразим с бързите темпове на технологиите, да използваме нови приложения и да ги приложим 
в образователната система, с което да  излезем от рамките на стария начин на преподаване. Необходимо 
е да повишим компетентностите си и да ги приложим в рамките на онлайн технологиите.

Решението е в стратегическото направление в обучението по Информационни технологии през по-
следните десетилетия в света. То е станало доминираща тема и в много национални стандарти за учени-
ци и учители в Европа, САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия. Например, NCATE Standards – National 
Council for Accreditation of Teacher Education Standards, ISTE NETS - International Society for Technology in 
Education National Educational Technology Standards и други)1. Според тях е време за  преосмисляне на об-
разованието поради бързият напредък на технологиите, а това довежда до дълбоки промени. За да се 
подготвят учениците за в бъдеще, образованието трябва не само да се адаптира към тези промени и но-
вовъведения, а да се въведат иновации в образованието как да се използват нови инструменти.

В България е разработена Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни 
технологии в образованието и науката (2014-2020г.)2. Една от основните и задачи е „промени в норматив-
ната база, регламентиращи всики видове обучение чрез средствата на ИКТ, легитимиращи и насърчава-
щи цифровото съдържание и активното внедряване на ИКТ в образованието и науката“.

В настоящата разработка предоставя информация за онлайн тестиране и анкетиране. Конкретно вни-
мание е отделено на приложението Forms на Office 365, с което е запозната част от  колегията  от СУ 
„Христо Ботев“ град Тутракан. Проведена е анкета с цел проучване мнението и приложимостта на Forms  
в българското училище. 

Съгласно Национална програма за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в 
българските училища главна цел е ефективното използване на съвременните информационни и мрежо-
ви технологии за повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въ-
веждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес3. Ръководена от тази 
главна цел, реших да се запозная с различни видове електронни тестове и анкети, които да са в полза на 
българкият преподавател и да са приложими за българското училище. 

Запознанството  премина през три основни платформи за електронни тестове и анкети: Google Фор-
муляри4, Microsoft Forms5 и SmarTest6 – новата платформа за създаване и решаване на тестове онлайн. 
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Няма как да се спра подробно на трите програми, само ще представя информираща таблица за потреби-
теля за обобщено запознаване.

Таблица 1. Приложения за онлайн тестове и анкети

Продукт Google 
Формуляри

Microso   
Forms SmarTest

Създаване на онлайн тест с автоматично разбъркване на 
дистракторите и въпросите + + +

Вмъкване на видео + + -

Вмъкване на картина + + +

Вмъкване на математически символи + + слабо

Разклоняване на тест/анкета + + -

Създаване на онлайн анкета + + -

Публикуване до всички, без наличие на е-mail - + +

Публикуване само до абонати на организацията + + -

Автоматична онлайн проверка + + +

Обратна връзка след като е решен теста с възможност за коментар 
към всеки въпрос от проверяващия + + -

Автоматичен онлайн отчет на резултатите от теста + + +

Задаване на начална дата  на тест/анкета + + -

Задаване на крайна дата и час за тест/анкета - + -

Възможност за печат на различни варианти на теста преди 
решаването му - - +

Запис в облачното пространство на приложението + + -

Възможност за печат или запис като pdf формат след приключване 
на тест/анкета + + -

Възможност да се видят грешните и верните отговори на тест + + +

Предмет на настоящата разработка е работа с Microsoft Forms. Към редицата предимства, представе-
ни в таблицата по-горе се добавя и фактът, че училището ни преминава към облачната система на Office 
365 и всички учители и ученици ще имат потребителски акаунти за новата учебна 2017-2018 година. При-
ложението Forms към Office 365 е удобна форма за провеждане на тестове и анкети по всички предмети 
в средното училище. 

Чрез онлайн тестовете и анкетите се въвеждат нови съвременни методи за проверка и оценка на зна-
нията на учениците. Самото приложение на съвременни технологии в учебния процес независимо от 
предметната област допринася за намаляване на стреса при учениците, спестяване на време за проверка 
от страна на учителя, спестява се времето за анализ на тестовите въпроси, съхраняване на теста или анке-
та в облак, задаване на начална и крайна дата за провеждане, пращане на проверения тест по електро-
нен път до ученика  и икономия на хартия. Единственото изискване е да има интернет и компютър или 
мобилно устройство. 

Работата с приложението Forms преминава през следните стъпки:
Регистрация във forms.office.com или portal.office.com. При регистрация в portal.office.com, може да 

се ползват и останалите приложения на Office 365, едно от които е и Forms.
  Избор на тест или формуляр (анкета)
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Фигура 1. Изобр на формуляр или анкета

  Добавяне на въпроси, с възможност за 4 вида: избор, текст, оценка и дата

Фигура 2. Видове въпроси

  Въвеждане дистрактори;
  Задаване на брой точки и определяне дали е задължителен или е с няколко верни отговори;

- 

Фигура 3. Въпрос от тест по БЕЛ

  Допълнителни настройки към въпроса: подзаглавие, картина, подсказка, математически сим-
воли, дата, разбъркване на отговорите

  Настройка на тест:  възможност да се видят отговорите.
  Задаване за всеки или само за абонати от организацията. При задаване на опция „Всеки с 

връзката“, теста може да се решава от всеки Интернет потребител, който е активирал хипервръз-
ката към теста, предоставена от преподавателя. Ако се зададе опцията „Само за хора в моята орга-
низация“, то тестът е достъпен само за абонатите на Office 365, на съответната организация по до-
мейн, при което тестът автоматично се записва на името на вписания абонат и се отваря възмож-
ността за подаване на коментар и изпращане на теста на ученика, след проверката му. Допълнител-
но може да се зададе възможност теста да се попълва еднократно от ученика, каквато е и същност-
та на самото тестово изпитване.

  Задаване на начална и крайна дата и час  за активност на теста – дата и час на активност на те-
ста.

  Разбъркване на въпросите
  Споделяне: чрез връзка, QR код или вграждане в сайт. Тук имаме възможност теста да се предложи 
като копие или съвместна работа до друг колега с възможност за споделяне на опит или обща ра-
бота по тест от двама или повече учители.

  Проверка на отговорите: единично за всеки може да се генерира отчет и да се добави коментар 
или автоматичен отчет за всички участници в теста, фиг. 4.
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Фигура 4. Автоматично генериране на отчет

Следва запознаване на колеги от училището, в което работя с продукта Forms. Формата на запознава-
не бе предимно в приложен характер в рамките на вътрешно институционална квалификация. Премина 
се през всичките шест стъпки и се демонстрира създаването на примерен тест, включващ въпроси от раз-
лично естество с цел приложимост във всички предмети, изучавани в училище. Предостави се възмож-
ност учителите сами да решат създаденият тест и в реално време да се покаже автоматичното генерира-
не на отчета на цялата група, както и на отделен тест.  Колегията бе приятно изненадана от възможност-
та за бързата проверка на тестовете и генерирането на отчета, а още по-доволни останаха от спестяване-
то на време и икономията на хартия.

След запознаване работа с Forms бе проведена анонимна анкета от преподаватели по различни учеб-
ни предмети7. В нея участваха 12 учители от СУ „Христо Ботев“ гр. Тутракан от различни предметни обла-
сти.

Анализ на изследванията
Анкетата бе анонимна, включваща 10 въпроса. Ще анализирам част от тях.
Първият въпрос бе да въведат предметите, по които преподават. От резултатите се вижда, че анке-

тирането обхваща не само учители занимаващи се пряко с Информационни технологии, но и учители от 
различни хуманитарни или природни науки.

Вторият въпрос бе анкетираните да посочат години трудов стаж. Идеята за този въпрос, бе породена 
от факта да се провери нагласата на младите учители и тази на старшите учители в образованието. Като 
млади учители смятам колеги до 5 години трудов стаж – сред анкетираните трима. Като старши учители 
са тези с трудов стаж 10 и повече години – сред анкетираните бяха девет. 

Третият въпрос бе учителите да отговорят дали платформата, с която са се запознали спестява време 
и консумативи? Деветима са отговорили категорично с „Да“ има колеги, на които е трудно да се ориен-
тират в интерфейса на програмата и един е посочил, че му е трудно, а други двама, че ще им отнеме оп-
ределено време за изготвяне. 

Фигура 5. Запознаване с Forms

Следващият въпрос бе зададен с цел да се провери, дали все още има привърженици на хартиения 
вариант на изпитване, след запознаване с предимствата на платформата. Оказва се, че само един учи-
тел е посочил, че предпочита стария метод, а останалите 11 са разбрали приложимостта и ефективност-
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та в онлайн тестирането. 

Фигура 6. Приложимост на Forms

Електронните онлайн тестове се възприемат по-леко от учениците, самият факт, че учениците рабо-
тят с техника, а не с лист и химикал определено смъква стресовата бариера. Следващият въпрос от анке-
тата оправдава това мнение. От диаграмата се вижда, че 9 учители са посочили, че стресът се намаля, но 
според други трима това не е така.

Фигура 7. Стрес сред ученици

Всички ние знаем, че мобилните технологии са забранени в час, а още повече по време на тестово 
изпитване. Това разбира се, не е причина да отхвърлим технологиите и да не се възползваме от тяхната 
функционалност. Следващият въпрос от анкетата провокира тази забрана за използване на мобилни тех-
нологии. От отговорите се вижда, че учителите не са „закостенели“ и са готови и отворени за прилагане-
то им в класните стаи дори и при тестово изпитване.

Фигура 8. Приложение на мобилни технологии за тестиране

Следващият въпрос от анкетата бе да се провери дали задаването на определено времетраене – дата 
и час е функционално за онлайн тестовете. От диаграмата се вижда,че колегите предпочитат да има за-
дадена дата за провеждане и времетраене на теста – десет анкетирани. Но има учители, които смятат, че 
може да се приложи само за определени тестове или въобще да няма.

При електронното онлайн тестиране е желателно да има поставено време за активност на теста, при-
чината за това е факта, че работейки с мобилно приложение всеки има достъп до Интернет и може да по-
лучи необходимата информация, но ако е ограничен от време няма да се разсейва с четене на допълни-
телни неща.

Следващият въпрос касае не само приложимостта на тестовото електронно изпитване, а приложи-
мостта на онлайн анкетирането. Всички единодушно смятат, че приложението на Forms е удачно за про-
учване мнението на родители и ученици по дадени въпроси и проблеми.
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Следващият въпрос от анкетата е по-различен, не е необходимо да се дава избирателен отговор или 
да се пише текст, а да се постави оценка от 1 до 10. Оценката, която е поставена от анкетираните е 8,33. 
Има колеги, които са дали максимална оценка 10, но все още има плахи и недоверчиви към технологии-
те, които са дали оценка 4 или 5.

Последният въпрос касае приложимостта на онлайн технологиите. Независимо от различните години 
трудов стаж и разнообразните предметни области след проведеното обучение и анкетиране, девет коле-
ги са готови категорично да използват платформата за онлайн тестово изпитване. Един учител е посочил, 
че ще се пробва с няколко такива теста, за да прецени. Друг  е по-пасивен и е посочил като отговор  „Са-
мо времето ще покаже“, а друг колега е посочил, че няма достъп до компютърен кабинет.

Фигура 9. Готовност за приложимост на Forms

Независимо от различното естество на преподаваните предмети учителите посочиха, че желаят да 
работят с  тази програма. Още повече има колеги, които след обучението проведено на 16 май 2017 го-
дина работят с приложението Forms и са създали тестове за изходното ниво и реално прилагат научено-
то с включване на новите технологии, което показва тяхната амбицираност и  реално ги прави  по-сигур-
ни при работа с мобилни технологии и приложения. 

Представям кратък обзор на проведени тестови изпитвания на 7, 9 и 11 клас.
В 7 клас изходното ниво бе по Български език, класът е 26 ученици, а компютърният кабинет има 15 

работни станции. Това наложи разпределение от два етапа: онлайн тест и практическа задача с писмен 
отговор на въпрос, едната част от учениците работиха на компютрите, други бяха на чиновете и писме-
но разработваха въпроса. След решение на теста или практическата задача, учениците разменяха места-
та си. Преподавателят по БЕЛ, остана много доволен от бързата обработка на резултатите на теста и въз-
можността да проследи на всеки въпрос къде има добро покритие или пропуск на очакваните резулта-
ти (фиг. 10).
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Фигура 10. Тестово изпитване на ученици 7, 9 и 11 клас

В 9 клас изпитването бе по Информатика върху раздел „Масиви и низове“. Самият предмет се изуча-
ва на групи. Преди започване на изпитването, учениците се разпределят на две групи. Направени са два 
теста със въпроси  с еднакво ниво на трудност.  Преподавателят много бързо оценява учениците тъй като 
теста се проверява автоматично. Това само по себе си спестява ценно време за учителя.

СУ „Христо Ботев“ е с професионални паралелки, една от тях е професия „Програмист“. В 11 клас се 
проведе текущ тест след приключване на раздел по предмета СУБД (Система за организиране на данни). 
Тук се наложи разпределение в две категории: тест и практическа задача. Заданията се даваха през място 
с цел да се ограничи разсейването на учениците от съседните на тях компютри, като се редуваха тест, пр. 
задача, тест, пр. зад. и т. н. Тук, за да се оценят знанията на учениците бе необходимо само проверка на 
практическата задача. Самите ученици също приемат тази форма на онлайн тестиране и дори заявяват, 
че така им е по-лесно. Причината за това е, че стресът от старата хартиена форма на изпитване отпада.

Онлайн базираният продукт дава възможност учителят да отговори на новите технологични  прило-
жения и използването им от различни мобилни технологии, с което се повишава качеството на обучение 
и се дава възможност за улеснена обработка на получените тестове и намаляване стреса от страна на 
учениците. Прилагането на специализираният софтуер Forms дава възможност на учителите оптимално 
да използват инструментите за създаване на електронни тестове и формуляри, с което да повишат свои-
те технологични умения и отговорят на потребността на новото време: „Технологията е навсякъде около 
нас“  да я приложим в тестовото онлайн изпитване.

Notes:
1. http://cnets.iste.org/ncate  NCATE/ISTE (National Council for Accreditation of Teacher Education/ 

International Society for Technology in Education) Educational Computing and Technology (initial & 
advanced preparation)

2. http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7176 МОН, Стратегия за ефективно прилагане на ин-
формационни и комуникационни технологии в образованието и науката на република България 
(2014-2020г.)

3. http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=2009 МОН, Национална стратегия за въвеждане на 
ИКТ в българските училища, 2009. 

4. https://www.google.com/intl/bg_bg/forms/about/ – работа с Google Формуляри и възможност за 
създаване на онлайн анкети и тестове.

5. https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx   – работа с Microsoft Forms за създаване на онлайн 
анкети и тестове.

6. https://www.smartest.bg/ – платформа за създаване на онлайн тестове.
7. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DhJDjlDiw0eaIV99EP8j_uP-s4ZgOvlKosp1kKd

MyhxUQ0NMV0JFMkY2RjRIODNPUDJKTFRHQzdCSS4u. Анкета за обратна връзка. 


