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Увод 
Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19: Съображения за ръководителите в 
областта на образованието на национално, местно и училищно равнище цели да подкрепи правителствата, 
министерствата и другите ръководни органи в областта на образованието на национално равнище, местните власти и 
училищата в процеса на планиране на възстановяването и нормализацията в образованието след затварянето на 
училищата и сътресенията в образованието през пролетта на 2020 година. Съображенията се основават на разбирането, 
че устойчивостта на образователните системи в Европа и Централна Азия ще намали последиците от пандемията от COVID-
19 за учебния процес, ще гарантира по-добра подготвеност за евентуални кризи в бъдеще и ще допринесе значително за 
по-добро приобщаващо качествено образование за всички момичета и момчета в региона. 

Контекст 

Пандемията от COVID-19 доведе до затваряне на училищата в 20 държави и на детските градини в 19 държави в Европа и 
Централна Азия. Мярката засегна общо 49,8 милиона деца от предучилищната подготовка до гимназиалните курсове, тъй 
като през последния учебен срок в разгара на пандемията и след затварянето на училищата занятията бяха сериозно 
затруднени, когато изобщо имаше такива. 

Пандемията силно влоши вече съществуващите образователни и социални неравенства в региона. Децата от семейства с 
ниски доходи, децата от селски райони с лоша инфраструктура, децата от етнически и езикови малцинства, децата 
мигранти и бежанци, децата в конфликт със закона, децата извън училище, младежите, момчетата и момичетата, живеещи 
в трудни условия или с насилие в дома и преди се сблъскваха със значителни препятствия пред участието им в 
образователния и учебния процес и имаха по-слаби образователни и социални постижения от своите връстници. 

Училищата са средища за усвояване не само на академични знания, но и на социални и емоционални умения, за социално 
взаимодействие и за обществена подкрепа. Затварянето на училищата прекъсна не само учебния процес, но и достъпа до 
училищна храна, подкрепата за благополучието на децата и насочването им към основни здравни и социални услуги. 

Пред учителите, училищните директори, образователните органи и ръководителите на местно и национално равнище стои 
голямо предизвикателство. Несправянето с това предизвикателство би имало както социално, така и икономическо 
въздействие за цял живот върху децата, младежите, семействата, общностите и обществата като цяло. Ето защо 
повишаването на устойчивостта на образователната система чрез целенасочено планиране за качествено приобщаващо 
образование на най-силно маргинализираните деца е най-важен приоритет през идните месеци и години и основен 
принцип във възстановяването и подобряването на образованието и училищата. 

Цел 

Целта на този документ е да поддържа и утвърждава качественото и приобщаващо образование за ВСИЧКИ деца и 
младежи по време на пандемията от COVID-19 и след нея по време на възстановяването, като обръща особено внимание 
на най-силно маргинализираните деца. Документът цели също така да допринесе за повишаването на устойчивостта на 
образователните системи – системи, които са по-гъвкави, отдадени на ВСИЧКИ деца, които обучават чрез разнообразни 
учебни средства и технологии, и са по-добре подготвени за евентуални кризи.  

Документът предлага на училищните директори и образователните институции на местно равнище, регионалните 
структури в образованието и министерствата на образованието цялостна рамка и поредица от тематични съображения, 
които подпомагат информационно вземането на решения, планирането и разработването на политики. 

Надяваме се, че съображенията ще насърчат образователната общност да преодолее големите неравенства в достъпа 
до качествено и приобщаващо образование и значителните разлики в образованието на различните групи деца по 
време на пандемията от COVID-19 и след нея. 

Документът не дава указания на училищните директори и образователните органи да изпълняват определени действия 
или стратегии. В него по-скоро се задават въпроси, на които непременно трябва да се отговори: (1) да се гарантира, че 
ВСИЧКИ деца и младежи могат да участват в качествено и приобщаващо образование, могат да учат, да получават 
подходящи грижи и подкрепа, за да се премахнат всички бариери пред тяхното участие, обучение и благополучие и (2) да 
се укрепи устойчивостта на системата и капацитета на училищата, учителите и образователните органи да предоставят 
приобщаващо качествено образование на ВСИЧКИ деца във времена на криза. 

Изходната теза в документа е, че образователните системи следва да анализират, планират, разработват, изпълняват, 
проследяват и поддържат стратегии в четири взаимосвързани области от първостепенно значение: 

1. Достъп до образование 

2. Качествено и приобщаващо образование 

3. Благополучие (психично здраве и психосоциална подкрепа) 

4. Безопасни училища 
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Изграждане на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19: Съображения за ръководителите в 
областта на образованието на национално, местно и училищно равнище допълва непрестанните усилия на УНИЦЕФ да 
гарантира, че ВСИЧКИ деца се развиват, растат и учат. Те се основават на досегашната и текущата работа на УНИЦЕФ в 
региона за приобщаващо образование, с децата извън училище, за предотвратяване на отпадането от училище и за 
комплексна подкрепа в планирането на образователната политика на равнището на цялостната система. 

Обхват на документа 

След увода читателите ще се запознаят със: 

Раздел 1: Съображения за ПЛАНИРАНЕТО в условия на несигурност 

Раздел 2: Съображения за осигуряване на ДОСТЪП до образованието на всички деца и юноши 

Раздел 3: Съображения за осигуряване на приобщаващо и качествено ОБУЧЕНИЕ на всички деца и юноши  

Раздел 4: Съображения за осигуряване на БЛАГОПОЛУЧИЕТО на всички деца и юноши, учители и родители  

Раздел 5: Съображения за БЕЗОПАСНИ училища за децата и юношите 

Как да се използват насоките 

Първият раздел съдържа общи съображения за планирането, а останалите четири раздела включват: 

• Обобщение на основните рискове и възможности за възстановяване и подобряване на образованието 

• Ключови приоритети в планирането 

• Поредица въпроси с цел да се подпомогнат ръководителите в преодоляването на основните 
предизвикателства занапред и осигуряването на приобщаващо и качествено образование за ВСИЧКИ 
деца. 

Въпросите може да бъдат разгледани на различни равнища от: 

• Училища 

• Местни власти 

• Регионални образователни органи или структури 

• Ръководители на национално равнище: Министерства на образованието, национални образователни 
агенции и други национални органи в образованието или други сектори. 

Символът (◆◼⚫⧫) показва на кое ниво/кои нива следва да се решава съответния въпрос. 

Въпросите може да се разгледат по различно време и да изискват краткосрочни ◼, средносрочни ◼ или по-дългосрочни 

◼. действия. За целите на настоящите насоки: 

• Краткосрочните действия обхващат периода от настоящия момент до средата на октомври 2020 година. 

• Средносрочните обхващат периода от средата на октомври 2020 г. до септември 2021 година. 

• Дългосрочните действия се отнасят до учебната 2021/2022 година. 

Символите и цветовите означения в документа са следните: 

 

У 

◆ 

МВ 

◼ 

РОО 

⚫ 

Н 

⧫ 

КС 

◼ 

СС 

◼ 

ДС 

◼ 

Училища Местни власти Регионални 
образователни 

органи 

Национално 
ниво 

Краткосрочно Средносрочно Дългосрочно 
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Терминология 

Училище се използва за удобство като общо понятие за всички видове учебни заведения – както формални, така и 
неформални – и за всички образователни степени. Учебните заведения за техническо и професионално образование и 
обучение (ТПОО) и неформалните учебни центрове и учебният процес са изрично разграничени, когато това е необходимо. 

Ясно е, че учебните заведения са подчинени главно на министерствата на образованието, но има деца, които учат в 
специализирани институции, домове, центрове за задържане, учебни заведения от затворен тип, болници и 
санаториуми на подчинение на други ресорни министерства, включително министерствата на здравеопазването, на 
социалната политика (например детските градини), на вътрешните работи или на правосъдието. 

Съображенията в известна степен се отнасят до всички видове учебни заведения, но не отразяват изцяло 
особеностите при отварянето на всяко заведение, с изключение на масовите училища.  

Отваряне на училищата означава повторно отваряне на физическите пространства за ученици и учители. 

Маргинализирани деца включва отделни деца или групи деца, които са социално и образователно изключени. В Европа 
и Централна Азия такива са обикновено ромски деца и деца от други етнически или езикови малцинства, деца с 
увреждания, деца мигранти или бежанци, вътрешно разселени деца, деца в конфликт със закона, деца от разпаднали се 
или уязвими домакинства, деца, които живеят и работят на улицата, деца извън училище и други деца, които живеят в 
трудни условия, включително момичета в риск от детски, ранен или принудителен брак, бременни момичета, млади 
майки и млади бащи, момичета и момчета, които се грижат за братя и сестри или болни родители, както и момичета и 
момчета, пострадали от насилие на основата на пола. Маргинализираните деца може да са момичета и/или момчета в 
зависимост от контекста. 

Полът се признава за важен аспект на маргинализацията, който се пресича с останалите измерения на 
изключването. Признава се също така, че кризата с COVID-19 може да е причинила засилено домашно насилие и насилие 
на основата на пола (НОП), което несъразмерно засяга главно момичетата и жените. 

В документа освен това се признава, че понятията „семейства“, „родители“ и „общности“ отразяват многообразни 
реалности и не представляват еднородни групи. Домакинствата, начело със самотен родител, и младите родители 
имат специфични потребности и може да се изисква съответна подкрепа за тях. Работата с родителите може да 
налага възприемане на диференцирани стратегии спрямо майките и бащите. 

Извънредно преподаване от разстояние (или „извънредно учене от разстояние“) отразява идеята, че учебните занятия се 
организират чрез дистанционно обучение в отговор на кризата, без да са планирани или разработени за дистанционна 
реализация. Понятието се отнася до резкия (често пъти забързан) преход от занятия в класната стая към дистанционно 
образование и/или виртуални класни стаи. Мнозина автори призовават за разграничаване между учене онлайн на 
основата на приобщаващата педагогика и дистанционно учене поради обстоятелството, че ученето онлайн е планирано и 
разработено за целта, докато дистанционното учене предполага главно използване на технологии за изпълнение на 
задачи, разработени за занимания в класната стая.1 

Дистанционно учене (дистанционно обучение) се определя като образование на ученици от разстояние, без редовен 
непосредствен контакт с учителя в класната стая. Дистанционното образование, когато се реализира чрез кореспонденция, 
включва учене чрез дадени за домашно печатни материали, радио или телевизионни програми и изпълнение на задачи 
онлайн. 

Учене/обучение онлайн обикновено се използва за обозначаване на образование чрез интернет. То може да е част от 
програми за дистанционно образование, но често се използва като допълнение към преподаването в класната стая 
(хибридно обучение). Учениците може да учат онлайн у дома или в класната стая и със своите връстници. Ученето онлайн 
се реализира в разнообразни формати, като често пъти съчетава технологии на основата на интернет и образователни 
технологични приложения, които може да се използват извън мрежата. 

Хибридно учене или обучение е понятие, което съчетава разнообразни условия, включително преподаване и учене в 
непосредствен личен контакт, използване на образователни технологични приложения и взаимодействие на учениците с 
учене онлайн. В този случай образователните технологични приложения и ученето онлайн са част от педагогическите 
стратегии за подкрепа на учениците в постигането на учебните им цели. Хибридното обучение може да включва също 
дистанционно учене. 

Подкрепа за психичното здраве и психосоциална подкрепа (ППЗПСП) означава всякакъв вид подкрепа, насочена към 
закрила или промоция на психосоциалното благополучие и/или предотвратяване или лечение на психични разстройства. 
ППЗПСП разкрива необходимостта от разнообразни (образователни, здравни социални и други) взаимно допълващи се 
подходи към осигуряването на необходимата подкрепа. 

 

 
1 https://edtechmagazine.com/higher/article/2020/05/emergency-remote-teaching-rigorous-online-learning-perfcon 
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Социално-емоционални умения: „Социално-емоционални умения“ е понятие, което „се отнася до способностите да се 
регулират мислите, емоциите и поведението“ (ОИСР, 2018 г.). Тези умения помагат на децата и възрастните да осмислят и 
управляват своите емоции, да си поставят цели, да проявяват емпатия към околните, да градят положителни 
взаимоотношения и да вземат отговорни решения.2 Социално-емоционалните умения се наричат различно от различните 
организации. ОИСР групира социално-емоционалните умения в пет големи области: Изпълнение на задачи, емоционално 
регулиране, сътрудничество, широта на възгледите, взаимодействие с околните плюс още една област, наречена 
„комплексни умения“, която включва самочувствието, критичното мислене/самостоятелността, самооценката и 
метапознанието (ОИСР, 2018 г.). Според Организацията за академично, социално и емоционално учене (CASEL) социално-
емоционалните умения обхващат самопознанието (например разпознаване на емоциите, осмисляне на собствените 
силни страни, самочувствие), самоуправлението (например управление на стреса, самодисциплина, вътрешна мотивация, 
целеполагане, организационни умения), социални умения (например общуване, работа в екип) и отговорното вземане на 
решения (например установяване на проблема, анализиране на ситуацията, решаване на проблема, оценка, размисъл). 

Възстановяване се използва в документа за обозначаване на връщането към нормално състояние. „Възстановяване на 
учебния процес“ е понятие, което обхваща стъпки и намеса за наваксване на пропуснатото поради затварянето на 
училищата и пандемията. „Фаза на възстановяване от COVID-19“ означава връщане към познатия отпреди пандемията или 
подобен на него начин на живот. 

Ангажиране на общността означава работа с традиционни, общностни, граждански, правителствени и влиятелни групи и 
лидери, както и разширяване на колективните и груповите роли за решаване на проблемите, които засягат техния живот. 
Ангажирането на общността овластява социални групи и социални мрежи, надгражда на основата на местните силни 
страни и капацитет и подобрява местната активност, съпричастност, приспособимост и комуникация. 

  

 
2 https://casel.org/ 
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Съображения за планирането 
Правителствата, министерствата и училищата се сблъскват с предизвикателството да планират образованието в много 
несигурни времена. След голямото прекъсване в обучението поради затварянето на училищата и ограничителните мерки 
държавите постепенно премахнаха ограниченията, като запазиха обаче някои основни предпазни мерки, особено за 
физическо дистанциране. Редица страни в Европа и Централна Азия решиха да не отварят училищата преди септември 
2020 година. И все пак вирусът продължава да се разпространява по цял свят, а ваксина все още няма и затова обществата 
се подготвят за „нова нормалност“, в която образованието ще се различава от познатото на учениците, учителите и 
семействата. Някои страни планират различни сценарии за новата учебна година с отваряне на училищата или с 
дистанционно обучение. 

Дори и да се отворят, училищата няма да бъдат в състояние да поемат всички ученици по пълната си програма поради 
правилата за физическо дистанциране и други предпазни мерки. Училищният календар ще се промени, графикът ще стане 
стъпаловиден, ще се учи на смени. Намалените занятия ще се допълват с учене от разстояние. Периодите на хибридно 
обучение може да изглеждат различно за различните ученици. Някои може да се върнат в класната стая за няколко часа 
или няколко дни седмично, а в останалото време да учат дистанционно, докато други може да учат само от разстояние. 
Възможно е също така някои ученици да се обучават повече от други в непосредствен личен контакт в зависимост от 
възрастта, образованието и личните образователни потребности на семейството и социалната среда. Така например 
децата на ключов персонал като медицински сестри и лекари, както и социално изключените и маргинализирани деца 
може да имат приоритет пред други деца за обучение в класната стая. 

Планирането в такава среда никак не е лесна задача. Поради наличието на толкова много неизвестни, необходимостта от 
наваксване на пропуснатото с трайни последици за години напред и тревогата и стреса на учители, деца и семейства 
прилагането на здрави управленски принципи става по-актуално от всякога и е предпоставка за повишаване на 
устойчивостта на образователните системи. 

Тук са изброени някои съображения за планирането на устойчиви образователни системи след пандемията от COVID-19 и 
за осигуряване на приобщаващо качествено образование за ВСИЧКИ деца. 

Преодоляване на факторите за социално изключване 

Пандемията усили факторите за социално изключване: ниски доходи, безработица, лошо здравословно състояние, 
социален капитал, жилища, местни мрежи (подкрепа в квартала, транспорт и т.н.) и образование. 

Напредъкът в учението обикновено се влияе от фактори на четири нива: 

• Детето и семейството: пол, етнически произход, здравословно състояние, мобилност 

• Училището: ресурси, практика на преподаване и учене, училищен дух, грижа и подкрепа 

• Общността: взаимоотношения между училището и общността, ангажираността на местните власти и на 
гражданското общество 

• Националното равнище: политики, инвестиции, норми по отношение на пола и социални норми 

Възстановяването и подобряването на образованието означава приоритетно да се преодолеят факторите за социално 
изключване на четирите нива едновременно. Възстановяването и подобряването на образованието не се свежда само до 
допълнителни мерки за най-силно маргинализираните деца. Те изискват сливане на националните и местните усилия в 
подкрепа на преобразуванията в училищата с особено внимание към два най-важни аспекта: 

• Преобразуване на педагогиката чрез разработване на по-приобщаващи и гъвкави учебни планове и 
дидактически практики, които откликват на индивидуалните потребности на всяко дете; и 

• Преобразуване на училищния дух, структурите и организацията, така че приобщаването, грижата, 

уважението и холистичната подкрепа да се превърнат в същностна част от мисията и дейността на 
училищата. 

Планиране в контекст на несигурност 

Като се придържат към тази задача, заинтересованите страни в образованието могат да останат верни на своята мисия и 
дългосрочна цел да създадат условия за ВСИЧКИ деца да упражнят своите права в образованието и да разгърнат 
пълноценно своя потенциал. Органите, които разработват образователната политика, може да не управляват 
политическите решения за общественото здраве и предпазните мерки, но могат да се съсредоточат върху онова, което 
познават и е под техния контрол и в техните правомощия, т.е. преподаване на начини за предпазване на учениците, 
качество на обучението, осигуряване на приобщаващи и грижовни образователни услуги и благополучие на работещите в 
системата на образованието. Заинтересованите страни в образованието нямат средства или правомощия да се занимаят 
с всички възможни обстоятелства около децата и семействата, но имат правото и задължението да се погрижат всяко дете 
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да се почувства добре дошло, оценено като човек, уважавано, обгрижено и подкрепяно в училище, за да участва в 
училищния живот и да се учи в процъфтяваща и приобщаваща среда. Възстановяването и подобряването на 
образованието изискват обща визия на обществото като цяло. Широкото участие на заинтересованите страни на всички 
равнища и на всеки етап от цикъла на планиране има решаващо значение за избора на мерки за намеса и за тяхното 
приемане от обществото, особено в несигурни времена. Овластяването на местните общности да правят собствен избор 
за образованието, утвърждаването на новаторски училищни практики и насърчаването на местния обмен и споделяне 
на знания и опит играят важна роля в определянето на действията при най-разнообразни местни условия. През идните 
приблизително 24 месеца може да се наложи планиране на различни сценарии в зависимост от развоя на пандемията. 
Ето защо ключово значение имат своевременното планиране, мобилизирането на човешките ресурси и редовният 
преглед на плановете. Така например планирането на изпитите през 2021 година изисква планиране на различни 
сценарии с участието на заинтересованите страни още сега, така че учениците и учителите да знаят какво точно да очакват 
от началото на новата учебна година. Във времена на несигурност от първостепенно значение е заинтересованите страни, 
ползвателите и бенефициентите да осмислят плановете и стратегиите. Прозрачната комуникация за процеса на 
планиране, осигуряването на реални възможности за ангажиране на общността, както и ясната и редовна комуникация 
ще изиграят решаваща роля, за да уверят семействата, че училищата са готови да посрещнат отново децата, да уверят 
учителите, че има разбиране за предизвикателствата и подкрепа на борбата им с тях, да уверят децата, че образованието 
и учебните практики ще се преобразуват, за да ги подкрепят в учението. Непрекъснатото наблюдение, включително на 
начина, по който предложените мерки и тяхното прилагане се възприемат от учениците, учителите, родителите и 
образователната общност като цяло, ще осигури канал за обратна връзка между „ползвателите“ и управленските органи, 
за да се внасят необходимите корекции и да се отправят подходящи послания в отговор на тревогите на заинтересованите 
страни. 

ФИГУРА 1 ПРИНЦИПИ НА ПЛАНИРАНЕТО В УСЛОВИЯТА НА НЕСИГУРНОСТ 

 

Използване на възможността за възстановяване и подобряване 

Пандемията доведе до значителни смущения в образованието и задълбочи неравенствата, но същевременно създаде 
възможности за преобразуване на педагогиката и на училищния дух: нови начини на преподаване и учене, нови начини 
за общуване с децата и семействата, нови роли за укрепване на грижата за благополучието на учениците. 

Всички държави могат да спечелят много от творчески реакции на образованието към пандемията на училищно, местно и 
национално равнище. Ще се натрупа ценен опит, ще се извлекат ценни поуки, които през идните години може да се 
вградят в процесите на планиране и реформи в образованието. Тази възможност не бива да се пропуска, но тя изисква 
процес на планиране, при който постоянно се прави оценка на положението, планира се преодоляване на неравенствата, 
насърчава се записването и документирането на мерките за намеса и резултатите от тях, наблюдават се и се оценяват 
практиките с оглед на тяхната ефективност и се утвърждават работещите модели. 

  

Широко 
ангажиране на 

заинтересованите 
страни 

Съсредоточаване 
върху мисията и 
дългосрочната 

цел 

Планиране в 
условията на 
несигурност 

Съсредоточаване 
върху дейностите 
под контрола на 

съответното 
равнище 

Ясна и редовна 
комуникация 

Ясна и редовна 
комуникация 

Своевременно планиране и 
разработване на сценарии 

Непрекъснато наблюдение 
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ФИГУРА 2 ЧЕТИРИ СТЪПКИ В ПЛАНИРАНЕТО НА УЧИЛИЩНО, МЕСТНО И НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

 

 

  

• Анализ на ситуацията с 
оглед на достъпа, учението, 
благополучието и 
безопасността на децата 
(ВСИЧКИ деца с разбивка на 
данните по пол, етническа 
принадлежност, доходи, 
увреждания и 
местоположение) 

• Планиране на дейности на 
основата на наличните 

силни страни, намаляване 
на неравенствата в 

образованието, приоритет 
на населението и 

училищата с най-големи 
потребности 

• Наблюдение и оценка 
с цел да се 
преодолеят 
слабостите и да се 
затвърдят силните 
страни 

• Изпълнение на 
дейностите. 
Записване и 

документиране на 
процесите и 
резултатите. 

Оценка Планиране 

Преглед Действие 
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Област 1: Достъп 

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
И МЛАДЕЖИ 

 

В този раздел понятието „достъп“ е използвано в най-широк смисъл и обхваща всички аспекти на записването в 
училище, предотвратяването на отпадането и мерките за подкрепа на децата с цел да се върнат и да участват в 
училище. Елементите, които се отнасят по-конкретно към обучението, са включени в Област 2: Обучение. 

Основен риск: 

• По-голям брой деца извън училище: деца, които не се записват в първи клас, не преминават в следваща образователна 
степен, особено в горния курс на средното училище, отпадат от училище или учат неформално 

• Специфични рискове от отпадане на момичета и момчета: детски и ранни бракове, безопасен достъп до подходящо 
водоснабдяване и канализация, принос към семейния бюджет, дискриминация при навлизане на пазара на труда 

• Пропуснати ползи, които пречат на семействата да върнат децата си в училище; увеличаване на детския труд 

• Страх и нежелание у родителите и общността да върнат децата си в училище 

• Цифровата пропаст, която пречи на маргинализираните деца да участват в дистанционно или хибридно обучение 

• Слаб контрол върху присъствието; слаб контрол на ангажирането с образователни възможности 

Основни възможности за възстановяване и подобряване: 

• По-точно откриване на децата извън училище и учениците в риск от отпадане 

• Подобряване на информационната система за управление на образованието (ИСУО) за откриване на децата извън училище и 
учениците в риск от отпадане чрез включване на системи за проследяване на учениците при преминаване от едно училище в 
друго, от една образователна степен в друга или от формално към неформално обучение и обратно, за да се съберат 
съдържателни данни с възможности за разбивка на данните (включително за деца мигранти и бежанци и деца с 
увреждания) 

• Подпомагане на прехода на деца от домове към масовото училище 

• Засилени мерки в училищата и населените места за предотвратяване на отпадането 

• Укрепване на практиката за управление на отделните случаи на ученици в риск от отпадане на училищно и местно равнище 

• Засилване на комуникацията между училището и семейството и ангажиране на родителите в образованието 

• Премахване на финансовите, административните и други пречки за достъпа и участието в образованието 

• Укрепване на хоризонталната и вертикалната координация, включително междусекторната 

Планиране на приоритетите 

График Обобщение на ключовите приоритети в планирането 

Краткосрочни 

• Идентифициране на учениците в риск от незаписване и отпадане 

• Вземане на решения за политиката за връщане в училище и определяне на етапите 

• Преодоляване на цифровата пропаст [повече информация се съдържа в Област 2: Обучение] 

• Ангажиране на родителите и семействата в усилията за връщане на училище 

• Адаптиране на подкрепата за прехода към следваща образователна степен или етап от нея 

• Създаване на училищни мрежи за споделяне на опит 

• Оценка на въздействието на кризата върху бюджета за образование 

• Осигуряване на допълнителни средства за 2020 година и разпределение на средства сред най-засегнатите 
училища, райони и ученици 

Средносрочни 

• Насочени към учениците и родителите стратегии за приемане на завърналите се ученици 

• Мерки за намеса при риск от отпадане: подкрепа за достъпа, обучението и социално-емоционалното 
благополучие 

• Постоянно ангажиране на родителите и семейството 

• Свързване на младежите извън училище с програми за втори шанс и придобиване на умения 

• Подобряване на ИСУО и системите за проследяване 

Дългосрочни 

• Политики и инвестиции за по-чувствителни ИСУО и системи за проследяване с повече възможности за 
разбивка на данните 

• Подобрена междусекторна координация за подкрепа на достъпа и участието на най-силно 
маргинализираните деца в образованието 

• Комплексни политики и инвестиции за премахване на всички пречки за достъпа и участието в образованието 
на най-силно маргинализираните деца, включително децата с увреждания 

• Подобрени програми за алтернативно образование и втори шанс 
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Съображения за осигуряване на достъп до образованието на всички деца и юноши 

Въпроси, които следва да бъдат разгледани У 
◆ 

МВ 
◼ 

РОО 
⚫ 

Н 
⧫ 

КС 
◼ 

СС 
◼ 

ДС 
◼ 

Разкриване на децата извън училище и учениците в риск от отпадане        

Бази данни        

Как ще се преразгледат, адаптират и укрепят съществуващите системи за разкриване на децата извън училище и учениците в риск от отпадане (чрез ИСУО, 
училищни системи за ранно предупреждение за опасност от отпадане или други действащи системи), така че училищата и местните власти да могат да установят 
всички деца в риск да не се запишат в първи или по-горен клас, да отпаднат след отварянето на училищата или да не участват в дистанционно обучение или 
обучение онлайн? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви нови показатели ще бъдат включени в тези системи, за да обхванат широк кръг признаци за опасност от отпадане, в това число неучастие в дистанционно 
или хибридно обучение, рискове във връзка с ППЗПСП и предпазните мерки и по-общи социално-емоционални рисков поради кризата с COVID-19? 

◆   ⧫ ◼ ◼  

Как ще се триангулират данните от образованието с данните от здравните и социалните служби, данните за мобилността на семействата и данните на НПО, за да се 
гарантира разкриване на всички деца извън училище, включително деца мигранти и бежанци и деца с увреждания? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се наблюдава и проследява преминаването на учениците към следваща образователна степен или етап от нея още преди началото на учебната година? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се проследява прехвърлянето от едно училище в друго, за да се провери дали учениците, които са сменили училището преди отварянето на училищата, 
наистина са  записани и посещават  занятията? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се събират и отчитат данни за отсъствията от училище и на какъв интервал по време на дистанционни и хибридни занятия? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как училищата ще наблюдават ангажирането на учениците в учебния процес по време на дистанционни и хибридни занятия? (Вж. също съображенията в раздел 
„ОБУЧЕНИЕ“) 
Как училищата ще взаимодействат с родителите, учениците и при необходимост НПО за проследяване на ангажираността на учениците, включително чрез проекти, 
задания, дневници за дистанционното обучение и индивидуални или групови разговори с учителите в класната стая или дистанционно? 
Какви партньорства с организации на гражданското общество ще са необходими за подпомагане на събирането на данни за участието в дистанционно и хибридно 
обучение? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как всички горепосочени данни: 

• Ще бъдат обобщени на училищно, местно и национално равнище, за да се установят рисковите профили (особено с рисковете във връзка с пола, 
уврежданията, възрастта и маргинализацията, както и географски отделени квартали и населени места)? 

• Ще се използват като информационен източник от районите, населените места и училищата за предотвратяване на отпадането от училище и 
противодействие? 

• Ще се използват като информационен източник за предотвратяване на оставането на деца извън училище и отпадането от училище чрез намеса и политики 
на национално и местно равнище? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как добрата практика в използването на информационни системи и разбивки на данните ще се събира и споделя като информационен източник при 
разработването на политики на училищно, местно и национално равнище за (1) разкриване на деца извън училище и ученици в риск от отпадане и (2) 
проследяване на учениците при преминаването в следваща образователна степен или етап от нея? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Протоколи        

Кой ще отговаря за разкриването на деца извън училище и младежи и ученици в риск от отпадане от училище? ◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви протоколи и процеси ще се използват, адаптират или създадат за работа с деца извън училище или ученици в риск от отпадане (вж. също по-долу 
„Управление на отделни случаи“)? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви протоколи ще се използват, когато децата не преминават от една образователна степен или етап в следващите? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви протоколи ще се създадат, за да се гарантира, че всички деца, навършили училищна възраст към септември, са издирени, регистрирани в училище и 
записани в първи клас? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви протоколи ще се създадат конкретно за уязвими деца, т.е. деца, които се учат в домове, неформални учебни центрове, центрове за задържане и лечебни 
заведения (болници, санаториуми)? 

       

Управление на отделни случаи        

Кой ще бъде определен (отделни служители или екипи) да се свързва с децата и/или учениците, които не са се върнали в училище? Кои са особено застрашени от 
отпадане? Каква е тяхната роля и отговорност? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Как ще се управляват отделните случаи на деца извън училище или в риск от отпадане? Какви протоколи ще се използват? Каква оценка на потребностите ще се 
извърши? Какъв план ще се разработи за връщане или задържане в училище? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Как ще се преразгледат и адаптират действащите механизми за насочване от образованието към здравни и социални служби, за да се противодейства най-
ефикасно на въздействието на кризата с COVID-19 върху риска от оставане извън училище или отпадане? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  
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Как ще се подкрепят най-уязвимите деца, особено децата, обучавани до момента в домове, центрове за задържане, неформални учебни центрове или здравни 
заведения, при записването им в масови училища? 

       

Какви партньорства ще се изградят с местните власти, социалните служби, службите за закрила на детето, НПО, полицията, групите в общностите и общностните 
лидери, за да се работи с учениците, които не се връщат в училище или са силно застрашени от отпадане? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как участниците ще гарантират, че предоставената помощ е конструктивна и не стигматизира учениците и семействата? ◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Подготовка за отваряне на училищата и връщане на учениците        

Процес на вземане на решения (вж. също по-долу Област 4 „Безопасни училища“)        

Как държавите ще осигурят гъвкавост при вземането на решения за затваряне/отваряне на училищата и в училищния календар на национално и местно равнище с 
оглед на различната епидемиологична обстановка по места? 
Как здравните и образователните органи ще взаимодействат тясно в процеса на вземане на решения? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼  

Как при вземането на национални и местни решения ще се ползват обширни консултации с местните власти, училищата, учителите, учителските съюзи, родителите, 
родителските сдружения, учениците и ученическите организации, организациите на хората с увреждания (ОХУ), НПО, работещи с маргинализирани групи, 
включително ромски НПО и групи мигранти и бежанци? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как в процеса на вземане на решения на национално ниво ще се вземат предвид различните параметри за отваряне на училищата? 

• здравни параметри 

• географски параметри 

• възрастови параметри и училищни класове, така че да се даде приоритет на по-малките деца в началните класове и на младежите, на които предстоят 
изпити 

• индивидуални битови параметри, така че да се даде приоритет на най-силно маргинализираните деца, особено на децата с увреждания, нуждаещи се от 
специални услуги, деца, живеещи в неблагоприятна семейна среда, деца с ограничен достъп до обучение онлайн 

• готовност, желание и очаквания на родителите и на общността 

   ⧫ ◼ ◼  

Как в процеса на вземане на решения на местно ниво ще се вземат предвид различните параметри за отваряне на училищата? 

• национални насоки 

• местни здравни параметри 

• наличие на училищна инфраструктура и материална база 

• демографски и социален профил на населеното място 

• готовност, желание и очаквания на родителите и на общността 

◆ ◼   ◼ ◼  

Процес на комуникация за повторно ангажиране, отваряне и връщане в училище        

Как ще се разпространяват решенията за отваряне на училищата на национално и местно равнище, за да не се допусне объркване сред училищата, родителите и 
учениците? 

◆ ◼  ⧫ ◼ ◼  

Какви ще са характерът и обхватът на посланията към учениците, родителите и общностите в подкрепа на ангажирането в дистанционни и хибридни форми на 
обучение и на връщането в училище? Как посланията ще отразят особеностите на пола, етническата принадлежност, езика, културата и уврежданията? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Каква конкретна информация ще трябва да се предостави на семействата с ученици в първи клас, прогимназия, горен курс, ТПОО, студенти или учащи в програма 
за алтернативно образование през новата учебна година? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви комуникационни канали и медии ще се използват за предоставяне на информация, която е на съответните езици, в достъпен формат и съобразена с 
потребностите на най-силно маргинализираните общности и семейства? 
Какво партньорство с медиите и мобилните оператори ще се търси за повишаване на ефективността на информационните кампании? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви дейности за ангажиране на общността ще се изпълняват и чрез какви партньорства ще се подпомагат родителите, особено родителите от най-силно 
маргинализираните общности, и учениците да разберат колко е важно да продължи учението и да върнат децата си в училище при първа възможност? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Какви партньорства ще се изградят със здравните работници (например медицински сестри от домашен патронаж, здравни медиатори) и с общностните групи 
(например женски и родителски групи) за подпомагане на своевременното записване в първи клас, особено за маргинализирани семейства и семейства на деца с 
увреждания? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви мерки ще се предприемат за предотвратяване на стигматизацията и дискриминацията на уязвимите групи от населението, особено мигранти, бежанци и 
малцинства, които биха могли да бъдат възприемани като „вирусоносители“? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Стратегии за ангажиране на родителите        

Какви канали и механизми за комуникация и ангажиране ще създадат училищата  за връзка с родителите (майки и бащи) в периода на затваряне на училищата, 
дистанционно обучение и хибридни занятия? 
Какви специфични механизми за комуникация и ангажиране ще създадат училищата за маргинализираните общности и трудно откриваемите родители, особено 
родители от езикови малцинства? 

◆    ◼ ◼  
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Как добрите практики за ангажиране на родителите по време на пандемията ще послужат като информационна основа и ще укрепят редовните механизми и 
канали за обратна връзка между семейството и училището? 

◆    ◼ ◼ ◼ 

Какви родителски тревоги очакват училищата във връзка с връщането в училище или преминаването в следващ клас и как ще ги преодолеят чрез диференцирани 
стратегии за ангажиране на родителите? 

◆    ◼ ◼  

Каква ще бъде ролята на родителско-учителските асоциации в разпространяването на информация, ангажирането на родителите във вземането на решения, 
достигането до най-силно маргинализираните и създаването на родителски групи за подкрепа, включително според конкретните обстоятелства групи от майки и 
бащи? 

◆  ⚫  ◼ ◼  

Какви нови или разширени роли ще поемат училищните медиатори (педагогически помощници, помощник-учители или медиатори в общността) за улесняване на 
връзката между семейството и училището, особено с маргинализирани групи, групи мигранти и бежанци, трудно откриваеми родители и уязвими семейства? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви процеси ще се създадат, за да могат училищата да уведомяват родителите за наличната подкрепа с цел намаляване на въздействието на пандемията от 
COVID-19? 

• Подкрепа за връщането в училище (премахване на административните пречки, икономическа подкрепа, хранене в училище, училищен транспорт, стипендии 
и други социални плащания и т.н.) 

• Подкрепа в учебния процес (особено за ученици в риск от най-голямо изоставане в учението) 

• Подкрепа за психичното здраве (за ученици и семейства, включително подкрепа с оглед на пола и домашното насилие) 

◆ ◼  ⧫ ◼ ◼  

Подкрепа за връщането в училище и за предотвратяване на отпадането от училище        

Мерки за намеса в училищата [Повече информация се съдържа също в Област 3: Благополучие и Област 4: Безопасни училища, особено за насилието в училище 
и насилието на основата на пола, развитието на умения и менструалното здраве и хигиена] 

       

Как училищата ще поддържат връзка с учениците в периоди на дистанционно и хибридно обучение, включително с ученици без достъп до интернет или телефон? 
Как ще се организират редовни проверки на учениците, особено на най-силно маргинализираните и учениците без достъп до телефони и интернет? 

◆    ◼ ◼  

Какви мерки ще предприемат училищата за подкрепа на връщането в училище и предотвратяване на отпадането? 
Как училищата ще осигурят мерки, които са холистични и при необходимост диференцирани по пол, включително: 

• Подкрепа за присъствието (премахване на административните пречки, стратегии за посрещане в училище, продоволствена подкрепа, психосоциална 
подкрепа – вж. също Област 3: Благополучие) 

• Подкрепа в учебния процес (вж. също Област 2: Обучение, включително подкрепа за достъпа до дистанционно и хибридно обучение) 

• Социално-емоционална подкрепа 

• Подкрепа във връзка с ППЗПСП (вж. същ Област 3: Благополучие и Област 4: Здраве) 

◆    ◼ ◼  

Какви мерки ще прилагат училищата към всички ученици/деца (универсална намеса)? Към определени групи ученици/деца (целенасочена намеса)? Към конкретни 
ученици в особено голям риск да не се върнат в училище или да отпаднат (индивидуална намеса)? 

◆    ◼ ◼  

Стимули        

Какви конкретни стимули за връщане в училище ще се предвидят за икономически най-уязвимите момичета и момчета, които иначе биха допринасяли за семейния 
бюджет след икономическия удар, нанесен от пандемията от COVID-19? 
Как схемите за стимулиране ще обхванат задължителното и незадължителното образование, така че момичетата и момчетата да бъдат насърчени да продължат 
образованието и обучението си и след девети клас? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼  

Как може да се увеличат механизмите за субсидиране на предучилищната подготовка, за да се осигури максимално записване през септември и след това, ако 
условията го позволяват? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼  

Какви мерки ще гарантират, че действащите санкции, като например спиране на социалните помощи при отсъствия от училище, са премахнати по време на 
дистанционното и хибридното обучение? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼  

Как общите предпазни мрежи и механизми за социална защита ще бъдат адаптирани към необходимостта да се подкрепят най-бедните семейства и семействата, 
засегнати от пандемията от COVID-19? 

   ⧫ ◼ ◼  

Как властите ще работят с предприятията и земеделските стопанства, за да не допуснат увеличаване на детския труд и да осигурят финансова помощ за децата и 
техните семейства, така че да участват в училищни занятия, дистанционни форми и обучение от разстояние? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как националните и местните власти ще гарантират изпълнението на програми за училищно хранене през цялото лято?  ◼  ⧫ ◼   

Училищен транспорт        

Как ще се организира училищният транспорт през периода на възстановяване и при сменен режим и стъпаловиден график в училищата? Как ще се променят 
маршрутите и разписанията, ако е необходимо? Как ще се променят и евентуално отменят учебните такси, ако е необходимо? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви разумни мерки ще се вземат за учениците с увреждания по отношение на училищния транспорт след отварянето на училищата?  ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как заинтересованите страни в транспорта (власти, доставчици, потребители) ще участват във вземането на решения за училищния транспорт?  ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Подкрепа за прехода към следваща образователна степен или етап от нея        



25 

Как ще се организират редовните програми за подкрепа на прехода (например дни на отворените врати, информационни срещи на новоприетите с учители, 
ученици и бивши възпитаници), за да се спазят изискванията за физическа дистанция и други предпазни мерки? 

◆    ◼   

Какви програми ще се организират през лятото, за да подготвят училищата  за посрещане на първокласниците, особено от най-силно маргинализираните 
общности? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼   

Какви варианти за подкрепа в  образованието ще се предлагат през лятото, за да останат децата в училище? Как програмите ще се насочат приоритетно към най-
силно маргинализираните ученици и учениците в риск от отпадане? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼   

Какви партньорства ще се създадат или укрепят, за да се подпомогнат през лятото учениците в прехода им към следваща образователна степен или етап от нея? ◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼   

Как училищата, общностните учебни центрове, предприятията, бюрата по заетостта, академичните среди, студентите, женските групи, младежките асоциации и 
гражданското общество могат да допринесат към тези усилия, особено при прехода след края на задължителния курс на обучение? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви стратегии за запознаване и посрещане ще се прилагат в училищата спрямо новите випуски (особено първи клас, първата прогимназиална година, първия 
клас в горния курс и след края на задължителния курс на обучение)? 
До каква степен стратегиите за запознаване и посрещане обръщат внимание на подкрепата  за психичното здраве на учениците? На най-силно маргинализираните 
деца, особено ученици с увреждания и ученици от традиционно дискриминирани малцинства? 

◆  ⚫ ⧫  ◼  

Алтернативни образователни пътеки        

Как младежите извън училище и младежите след приключване на задължителния курс на обучение ще се свържат с образователни програми за втори шанс, 
придобиване на умения или бъдеща трудова реализация? 

 ◼ ⚫ ⧫  ◼  

Какви образователни програми за втори шанс ще се създадат, ако още няма такива, или ще се съобразят с евентуалното увеличаване на броя на младежите извън 
училище? 
Как  ще се планират, изпълняват и финансират? Чрез какви партньорства? 

 ◼ ⚫ ⧫  ◼  

Какво е необходимо за съобразяване на алтернативните образователни пътеки с пандемията от COVID-19 – нормативна уредба, протоколи, планиране, 
финансиране? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Каква подкрепа ще бъде предоставена на ученици, които за следващата учебна година се записват като частни ученици/вечерна форма на обучение? 
Ще бъде ли подкрепата холистична, за да обхване: (1) присъствието (премахване на административните пречки и учебните такси); (2) подкрепата в учебния процес; 
(3) придобиването на социално-емоционални умения; (4) психичното здраве и психосоциалната подкрепа; (5) подкрепата за бременните и младите майки; (6) 
подкрепата за младите родители? 

◆ ◼ ⚫ ⧫  ◼  

Подкрепа за капацитета на учителите и училищата (за повече информация за професионалния и финансовия капацитет на учителите вж. Област 2: Обучение)        

Подкрепа за професионалното развитие на учителите и останалия училищен състав        

Какви обучения и дейности за професионално развитие ще бъдат изпълнени за укрепване на капацитета на учителите и останалия училищен персонал 
(възпитатели, психолози, директори, медиатори, ресурсни учители, помощник-учители и т.н.) в областта на: 

• Стратегиите за комуникация и ангажиране на родителите 

• Предотвратяване на отпадането 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Подкрепа за училищата        

Как ще бъдат обучени местните екипи, включително общински служители, социални работници, полиция, НПО и други заинтересовани страни за проследяване на 
случаите на деца на възраст за задължително образование, които не се връщат в училище (или по-общо в системата на образование)? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви насоки ще се дадат на училищата във връзка на наблюдението на отсъствията по време на обучението от разстояние, дистанционното и хибридното 
обучение в условията на извънредно положение? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви насоки ще се дадат на училищата във връзка със записването на уязвими деца, особено деца, които се обучават в домове, центрове за задържане и други 
подобни заведения? 

       

Какви промени ще се внесат в законодателството за премахване на административните пречки и изискванията за доказване на досегашно обучение при 
първоначално/повторно записване на деца? 

   ⧫ ◼   

Какви допълнителни финансови средства ще се осигурят на училищата за подкрепа на повторното записване и за предотвратяване на отпадането (например общи 
субсидии, комуникационни и транспортни разходи, разходи за училищно хранене, за работа на училищата през лятната ваканция и т.н.) [Вж. също Област 4: 
Безопасни училища] 

   ⧫ ◼ ◼  

Как добрата практика в подкрепа на повторното записване, прехода в следваща образователна степен или етап от нея и предотвратяване на отпадането ще се 
събира и споделя с училищата и местните власти? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще се насърчава обмена на знания и опит между училищата, местните власти и регионите? ◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как държавите ще актуализират стандартите за качество на образованието, за да отразят ролята на училищата в разкриването и подкрепата на учениците в риск от 
отпадане? 

   ⧫  ◼ ◼ 

Наблюдение, оценка и отчетност        
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Как ще се направи оценка на въздействието на кризата върху достъпа до образование, особено по отношение на: 

• Регистрирането в училище и постъпването в първи клас 

• Прехода към курс на обучение след средното образование, програми за ТПОО, университетски програми и други форми на обучение на младежите 

• Регистриране и записване в програми за задължително образование чрез вечерни форми на обучение и като частни ученици 

• Записване в алтернативни образователни програми за юноши и младежи и/или търсене на такива програми (програми за втори шанс и/или вечерни форми 
и частни ученици)? 

• Брой на децата извън училище и ученици в риск от отпадане и профили на рисковите групи 

• Отсъствия от училище 
Как тази информация ще послужи за предприемане на мерки за подкрепа на записването, връщането в училище и прехода към следваща образователна степен? 
Как тази информация ще допринесе за бъдещо планиране за непредвидени обстоятелства? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще се наблюдават и оценяват националните политики и местни практики по отношение на затварянето на училища, отварянето на училищата, подкрепата за 
повторното записване и предотвратяване на отпадането? 

◆ ◼ ⚫ ⧫  ◼ ◼ 

Как тази информация ще допринесе към разработването на политика за подобряване на достъпа до образование и участието в него на всички деца и младежи, 
особено на най-силно маргинализираните (деца с увреждания, етнически и езикови малцинства, деца мигранти и бежанци и маргинализирани по друг начин 
момчета и момичета)? 

   ⧫  ◼ ◼ 
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Област 2: Обучение 

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЕ УЧАТ 

В този раздел понятието „обучение“ или „учение“ според контекста се възприема в широк смисъл и обхваща всички 
аспекти на преподаването и ученето, оценката и подкрепата за социално-емоционалното обучение. Конкретните 
елементи на психичното здраве и психосоциалната подкрепа са представени в Област 3: Благополучие. 
Конкретните елементи на достъпа до образование са представени в Област 1: Достъп. 

Основни рискове: 

• Стрес и тревожност, които засягат концентрацията и ученето 

• Цифровата пропаст, която засяга повечето ученици, особено уязвимите; различия по пол в достъпа до технологиите 

• Цифрови и педагогически компетентности на учителите, които са недостатъчни за пълноценно прилагане на дистанционни и 
хибридни форми на обучение 

• Изоставане в учението поради прекъсвания в учебния процес и продължително затворени училища 

• Домашни условия в най-уязвимите домакинства, които са неблагоприятни или недостатъчни за учене 

• Стигматизация на випуск 2020 поради промени или отлагане на изпитите или издаването на дипломи 

• Ограничено разбиране или недостатъчно прилагане на методиките за формиране на текущи оценки и на хибридните форми на 
обучение 

• Допълнителна финансова тежест за учителите поради необходимостта от компютърно оборудване, достъп до интернет и 
ползване на данни 

Основни възможности за възстановяване и подобряване: 

• Реформа на учебните планове и политиката на оценяване, за да се отрази новата практика и индивидуализираните 
образователни пътеки 

• Преобразуване на педагогическата практика 

• Разработване на стратегии за новаторска подкрепа на обучението 

• Включване на социално-емоционалните умения в учебните програми 

• Индивидуализирано обучение 

• Преодоляване на цифровата пропаст (местоположение, доходи, пол) 

• Пълноценно използване на потенциала за обучение онлайн 

• Подобряване на родителската ангажираност в образованието 

Планиране на приоритетите 

График Обобщение на ключовите приоритети в планирането 

Краткосрочни 

• Решения за преминаването в по-горен клас и изпитите 

• Промени в училищния календар 

• Подкрепа за родителите при планирането и подпомагането на ученето у дома 

• Мобилизиране на експерти за разработване на насоки и модули за обучение на учители 

• Осигуряване на компютърни устройства и достъп до интернет за най-силно маргинализираните 

Средносрочни 

• Оценка на пропуските в обучението 

• Адаптиране на учебния план 

• Разработване на среда за учене онлайн и подходи към хибридното обучение 

• Професионално развитие и подкрепа за учителите и помощния персонал в училищата 

• Програми за подпомагане на учениците в обучението 

• Насоки за училищата във връзка с наваксването на учебен материал и оценяването 

• Управление на натовареността на учителите 

Дългосрочни 

• Включване на социално-емоционалните умения в учебните планове, преподаването и обучението, както и в 
училищния дух и планирането 

• Преодоляване на цифровата пропаст 

• Преобразуване на педагогическата практика, включително използване на хибридни форми на обучение 

• Оценка на въздействието на затварянето на училища през 2020 година върху обучението (разбивка на данните) 
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Съображения за осигуряване на приобщаващо и качествено ОБУЧЕНИЕ на всички деца и юноши 

Въпроси, които следва да бъдат разгледани У 
◆ 

МВ 
◼ 

РОО 
⚫ 

Н 
⧫ 

КС 
◼ 

СС 
◼ 

ДС 
◼ 

Преминаване в по-горен клас или следваща образователна степен и изпити        

Преминаване в по-горен клас или следваща образователна степен        

Какъв подход ще се прилага към преминаването на учениците в по-горен клас или следваща образователна степен (автоматично  записване в по-горен клас с 
програми за наваксване през новата учебна година, текуща оценка през оставащите месеци…)? 
Насоките ще обхванат ли всички области на образованието, включително ТПОО, където програмите за стажуване може да са прекъснати, и мостови програми 
(между образователни пътеки, потоци, неформално и формално образование)? 
Училищата ще бъдат ли самостоятелни в решенията  за преминаване в по-горен клас? Или в прехода към следваща образователна степен? 

   ⧫ ◼   

Какви механизми ще осигурят справедливост в решенията за преминаване в по-горен клас или следваща образователна степен за всички ученици, училища и 
региони? 

   ⧫ ◼   

Изпити        

Процесът на вземане на решения за изпитите през 2020 година ще се основават  на широки консултации със  съответните министерства (висшето образование, 
ТПОО и труда), училищата, учителите, учителските съюзи, родителските сдружения, ученическите организации, ОХУ и НПО, университетите и съсловните 
организации? 

   ⧫ ◼   

Там, където изпитите са отменени и заменени с  текуща оценка и/или прогнозни оценки, как ще се осигури справедливост за всички училища и региони и за 
предишните випуски? 

◆  ⚫ ⧫ ◼   

Когато в  горния курс на средното образование са отменени решаващи изпити, учениците ще имат ли възможност доброволно да се включат в симулация на 
изпити, за да се подготвят за изпитна ситуация с оглед на образованието им след този курс? Как държавите ще осигурят достъп до такива възможности за всички 
ученици, включително маргинализираните? 

◆  ⚫ ⧫ ◼   

Там, където изпитите са отложени или видоизменени (домашни задания, изпити онлайн или обединяване на изпитите с кандидатстудентската кампания), как ще се 
решат въпросите за достъпа, подготовката и справедливостта, особено за децата, които не са имали пълен достъп до дистанционни или хибридни форми на 
обучение? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Там, където изпитите са отложени или видоизменени, как планирането ще отрази необходимостта от координация със  здравните власти и от гъвкавост при 
спазването на изискванията  за физическа дистанция и други предпазни мерки при организирането на изпитите? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви мерки ще дадат възможност на децата с влошено здраве и хронични заболявания да се явят на изпити при най-добри условия или да имат справедливи 
алтернативи? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви мерки ще се предприемат за изясняване и смекчаване на въздействието на пандемията от COVID-19 върху благополучието на юношите при оценяването на 
техните изпитни работи? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как работодателите и синдикатите от всички браншове ще се ангажират в дискусии на национално равнище за изпитите, признаването на квалификации и 
неформално признаване на постиженията? 

   ⧫ ◼ ◼  

Как изпитите във връзка с ТПОО ще осигурят оценка на практическите умения в работна среда?    ⧫ ◼ ◼  

Как ще се избегне стигматизацията на випуск 2020 и как държавите ще предотвратят дискриминация на учениците от страна на работодателите и университетите?    ⧫  ◼ ◼ 

Какви корекции ще се внесат в съдържанието на изпитите през 2021 г. и 2022 година, за да се вземе предвид изоставането в учебния процес през 2020 година?    ⧫  ◼ ◼ 

Как държавите, особено онези, в които се провеждат решаващи изпити, ще извлекат поуки от видоизменението или отмяната на изпитите, за да обмислят 
евентуално бъдещо новаторско оценяване и издаване на дипломи и нова национална рамка за оценяване? 

   ⧫   ◼ 

Преход към заетост        

Там, където изпитите са отменени, какви компенсиращи учебни програми ще се осигурят за учениците, които са се насочили към пазара на труда през новата 
учебна година? 
Какви програми за подпомагане на прехода към заетост (например менторство) ще бъдат предложени на младежите, завършили задължителния или 
незадължителния курс на обучение, особено на най-силно маргинализираните сред тях? 
Как горепосочените програми ще преодолеят препятствията на основата на пола при прехода от училище към заетост? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви партньорства с кариерните центрове и бюрата по труда ще се търсят, за да се предостави такава подкрепа? 
Как частният сектор и специалистите в тази област ще допринесат безплатно или по друг начин? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Гъвкаво и справедливо оценяване в учебния процес        

Наблюдение на ангажираността в учебния процес        

Как ще се наблюдава ангажираността в учебния процес в периода на дистанционно и хибридно обучение? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Стратегии за оценяване        
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Как оценките ще се съобразят с дистанционните и хибридните форми на обучение? Със съчетаването на преподаване и учене в класната стая, дистанционно и 
онлайн? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как стратегиите за оценяване ще се впишат в цялостния педагогически подход на учителите и училищата и максимално ще използват разнообразни методи, чрез 
които учителите да адаптират и разграничат указанията за различните ученици? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се даде приоритет на методиките за текущо оценяване по време на дистанционното и хибридното обучение, така че учениците пълноценно да се 
възползват от обратната връзка, чрез която да разберат какво трябва да научат? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как стратегиите за оценяване ще избегнат стигматизацията и стреса на учениците на различна възраст, от различен произход и с различни способности? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

До каква степен ще се насърчава разнообразието от методи на оценяване, включително текуща оценка, самооценка и оценка от съучениците? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се документират постиженията в учебния процес  чрез ученически дневници и ученическо портфолио? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как поуките, извлечени от опита в оценяването при дистанционното и хибридно обучение, ще се използват като информационен източник  за бъдещи реформи на 
учебните планове и оценяването, обучението на учителите за подобряване на уменията им за оценяване и преподавателската практика? 

   ⧫  ◼ ◼ 

Как ще се обобщава информацията от различните форми на оценяване, за да се изясни въздействието на кризата с COVID-19 върху учебния процес и да се обоснове 
планирането? 

◆  ⚫ ⧫  ◼ ◼ 

Там, където изпитите са отложени или отменени, как въпреки това ще се оцени въздействието на COVID-19 върху учебния процес при планиране на 
възстановяването? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Оценка на наученото        

Как изоставането в учението ще се оцени на национално равнище за достатъчно дълъг период от време с цел да се отрази в разработването на образователната 
политика? 

   ⧫    

Как държавите ще осигурят участие в международни оценявания на наученото, така че да ползват сравнителни данни за обосновка на политиката в дългосрочен 
план? 

   ⧫    

Организация на възстановяването на учебния процес        

Училищен календар        

Как ще се измени училищният календар, за да допусне изпълнение на различни сценарии за общественото здраве?    ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще протече процесът на вземане на решения за промени в училищния календар? Как ще се организират консултациите с учители, родители, ученици и техни 
представителни организации (съюзи, съсловни организации, сдружения)? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как с промените в училищния календар през идната година – година и половина максимално ще се използват възможностите за допълнителна подкрепа в 
образованието на най-силно маргинализираните ученици? 

   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Подкрепа на обучението        

Как ще се организира подкрепата на обучението за ученици, които преминават към следваща образователна степен: (1) от предучилищна подготовка към първи 
клас, (2) от прогимназиален към горен курс на средното образование, (3) от средно към висше образование? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се организира подкрепата на обучението за деца и подрастващи момчета и момичета, които преминават от неформално към формално образование или от 
образование в домове или центрове за задържане към масовите училища? 

       

До каква степен ще се организира подкрепа на обучението за ученици в преход между две образователни степени чрез непрекъснатост на дейностите преди и след 
прехода? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как конкретно ще се подпомогне преходът на най-силно маргинализираните деца и учениците със специални образователни потребности? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви летни учебни програми се предвиждат и какви приоритети ще се изберат по възраст, клас и група ученици? 
До каква степен ще се даде приоритет на най-силно маргинализираните ученици и на учениците в началните класове, които не са толкова самостоятелни в 
учението и се нуждаят от здрави основи на учението? 
Как ще се отчете необходимостта от летен отдих на учениците? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼   

Възстановяване на учебния процес        

Кои ученици ще имат приоритет при отварянето на училищата в решенията за стъпаловиден график на отварянето на определени училища и класове? 
Как държавите ще осигурят приоритет при връщането в училище на маргинализираните ученици, учениците в риск от насилие и учениците, които са били 
изключени от дистанционните и хибридните форми и от обучението от разстояние по време на кризата? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как плановете за хибридни форми на обучение по време на пандемията ще отразят различните потребности на учащите в  зависимост от възрастта, класа, 
географското местоположение и личните обстоятелства (свързани и несвързани с COVID-19) и тяхната физическа, социална, психологическа и цифрова готовност да 
учат? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви механизми ще осигурят плавен преход от дистанционно към хибридно обучение за всички ученици, особено за най-силно маргинализираните? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви варианти ще се предложат на учениците, които по една или друга причина няма или не могат да се върнат в училище или да се включат в хибридни форми на 
обучение? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се смекчи очакваното въздействие на преминаването в по-горен клас  или следваща образователна степен чрез педагогическите подходи на училищата и 
учителите от началото на новата учебна година? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  
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Преподаване и учене        

Учебен план        

Какви приоритети ще се определят в учебния план и как той ще се приспособи през новата учебна година, за да се обърне особено внимание на основните 
академични и метапознавателни умения? 
Как ще се съобразят учебния план и начина на неговото изпълнение с основните учебни цели по-конкретно в началните класове? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как министерствата и училищата ще се погрижат приоритетите в  учебния план да не пренебрегват потребностите на учениците от отдих, игра, спорт и творчески 
дейности? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как министерствата, националните агенции и училищата ще гарантират учебните материали да бъдат достъпни за всички ученици, включително ученици с 
увреждания, без изкривявания по пол, раса, увреждания, етническа принадлежност, език и сексуална ориентация и активно да утвърждават социалното 
включване, толерантността и мира? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Каква координация между  заинтересованите страни ще послужи като информационен източник  за решенията във връзка с промените в учебния план? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви програми за наваксване се организират  и до каква степен в  тях ще се прилагат принципите на ускореното образование? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как поуките, извлечени от промените в учебния план, ще допринесат за текущите и бъдещите реформи на учебния план?    ⧫  ◼ ◼ 

Организация на преподаването        

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще дадат на учителите възможност да бъдат гъвкави и да се отклоняват от учебната програма, за да 
откликнат най-пълно на индивидуалните образователни потребности на учениците? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще отразят приоритета на индивидуалните образователни пътеки на основата на интересите и 
образователните потребности на учениците? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще дадат на учениците социално-емоционални умения, включително умения за самоорганизация на ученето 
и „учене как да се учи“? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще утвърждават принципите на сътрудничество между ученици, класове, занятия и училища в учебния 
процес? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще използват максимално потенциала на ученето от връстници, като учениците от един и същ клас  или от 
различни класове поемат отговорност за групово учене или наставничество? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как учебните материали за дистанционните и хибридните форми на обучение, включително цифровите материали, ще се разработват според принципите на 
единната рамка за разработване на учебно съдържание? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще включат социално-емоционалните умения (вътрешна мотивация, самочувствие, целеполагане, 
комуникация, организационни умения, умения за вземане на решения и т.н.)? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще се подберат подходящи методи за възлагане на домашни задачи, за да могат учителите да спестят време от проверка и да обърнат повече внимание на 
обратната връзка и индивидуалната подкрепа? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще се подпомогнат учениците с увреждания в достъпа до учебни материали за дистанционните и хибридните форми на обучение? ◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как дистанционните и хибридните форми на обучение ще отразят гласовете на учениците? ◆    ◼ ◼ ◼ 

Как ще се съберат поуките от преподаването и педагогическия опит по време на кризата, за да послужат като информационен източник  за бъдещи реформи на 
учебния план и оценяването, обучението на учителите, педагогическата практика и подкрепата на учението на училищна равнище? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Производствена практика        

Как ще се организира учебния процес на основата на производствената практика в училищата и/или на работното място за ученици, записани в програми за ТПОО, 
чиракуване, неформално образование или втори шанс? 

       

Дистанционно учене и учене онлайн        

Преодоляване на цифровата пропаст        

Как ще се разшири достъпът до устройства за дистанционно учене и учене онлайн за всички деца, особено за най-силно маргинализираните? 
Как ще се разшири достъпът до устройства за дистанционно учене и учене онлайн за всички учители? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви партньорства ще се създадат между министерствата и между организации в обществения и частния сектор по инициатива на националните и местните 
власти, за да се осигури качествена широколентова връзка на приемливи цени навсякъде, включително в отдалечените райони. 

 ◼  ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви планове на национално и местно равнище ще са насочени към преодоляване на цифровата пропаст и на липсите в технологиите и цифровизацията в 
домакинствата, включително разликите на основата на пола? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще бъдат защитени момчетата и момичетата от цифровите рискове и как ще се опазва тяхната сигурност и неприкосновеността на личната им сфера? 
Как ще бъдат защитени училищата и местните органи на образованието от цифровите рискове и от посегателства срещу личните данни? 

◆   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви стратегии, партньорства и финансови инвестиции ще подобрят средата за учене онлайн и цифровите педагогически ресурси, които са изцяло на 
разположение на всички ученици, ще дадат възможност за сътрудничество в учебния процес и ще подпомагат индивидуалните образователни пътеки? 

   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Развитие на средата за учене онлайн        
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Как ще се даде приоритет на средата за учене онлайн и на стратегиите  за хибридно обучение и как  тя се ще планира и развива в подготовката за новата учебна 
година? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви стандарти ще бъдат приети, за да се осигури пълен достъп на всички ученици, независимо от техния език, увреждания или учебно заведение (например 
центрове за задържане, санаториуми и т.н.) до оборудването, софтуера и цифровото съдържание, които са избрани или разработени по време на възстановяването 
и след това? 

◆   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви стратегии, партньорства и финансови инвестиции ще подкрепят разработването и демократизацията на подпомагащи технологии и устройства  за ученици с 
увреждания? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как държавите ще използват иновациите в образователните технологии и потенциала на отворените образователни ресурси, за да подобрят преподаването чрез 
хибридни подходи в бъдеще? 
Как ще се събират примери за добра практика в цифровата комуникация и обучението, включително ученето в сътрудничество, за да послужат като 
информационен източник за бъдещи реформи на учебния план? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви гаранции ще са налице, че преминаването към обучение от разстояние и учене онлайн няма да попречи на физическото и социално-емоционалното 
развитие на учениците и че човешкото физическо взаимодействие продължава да бъде същностен елемент от образованието? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще се развиват цифровите умения на момчетата и момичетата според тяхната възраст, образователна степен и способности, за да се подпомогне тяхното 
ангажиране в обучение от разстояние и учене онлайн? 

◆   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви изводи за политиката ще се направят от разработването на дистанционни и хибридни форми на обучение? Какви политики, стандарти и насоки ще са 
необходими за развитие на среда за учене онлайн и за разработване на цифрово съдържание? 

   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Ангажиране на родителите и общността        

Как ще се поддържа контактът със семействата, особено маргинализираните, по време на дистанционното и хибридното обучение? ◆  ⚫  ◼ ◼  

Какви ресурси ще се създадат, за да подпомогнат родителите да подкрепят образованието на техните деца у дома чрез дистанционни и хибридни форми на 
обучение? 
Как ще се разсеят чрез точна и достъпна информация евентуалните тревоги на родителите за времето, което децата прекарват през компютъра? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как тези ресурси ще бъдат съобразени с различните потребности на различните групи от гледна точка на съдържание, език и медии? Ще се разработят ли целево 
ресурси за родители на деца с увреждания или специални образователни потребности, за да се осигури присъствие и участие на всички деца в дистанционни и 
хибридни учебни дейности? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви мрежи и партньорства на национално и местно равнище ще се активизират или създадат  за подкрепа на ангажирането на маргинализирани семейства с 
образованието на техните деца? За подкрепа на родителите на ученици с увреждания или специални образователни потребности? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как  засилената роля на родителите в образованието на техните деца ще се използва като информационен източник  за бъдещи стратегии за включване на 
родителите? 

◆  ⚫  ◼ ◼ ◼ 

Как ще се създаде и поддържа ангажираност в общността  за учене и подкрепа извън училищните занятия (клубове за подготовка на домашните работи, 
извънкласни програми със съчетано развитие на обучението, спорта и уменията и т.н.)? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼ ◼ 

Как ще се осигури непрекъснато наблюдение на опита, мненията, тревогите и очакванията на родителите? Какви механизми за обратна връзка ще се установят 
между родителите, училищата и ръководните органи в образованието? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Капацитет на учителите и училищата        

Професионално развитие на учителите и останалия училищен персонал        

Как учителите ще бъдат обучени и подкрепени в някои критични елементи от периода на възстановяване и по-конкретно: 

• Педагогически принципи и умения, които дават възможност за индивидуализирано и диференцирано преподаване и управление на групи ученици, които се 
обучават по различни или комбинирани модели? 

• Оценяване на пропуските в обучението и особено методики за текущо оценяване? 

• Дистанционни и хибридни форми на обучение и съчетаване на класната стая със среда за цифрово обучение? 

• Управление на разнообразието и разнородността в обучението? 

• Подкрепа за развитието на социално-емоционалните умения на учениците? 

• Цифрови компетентности? 

• Въпроси на благополучието и психичното здраве на учениците (за повече подробности вж. Област 3: Благополучие) 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как ще бъде обучен и подкрепен помощният персонал в училище (възпитатели, социални педагози, ресурсни учители, психолози) за тяхната роля и отговорност, за 
работата с учителите и тяхното подпомагане, за методиките за подкрепа на образованието и за ангажиране на семействата в обучението на техните деца? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви новаторски механизми за подкрепа, като например наставнически програми, училищни мрежи, обобщаване онлайн на професионалния опит или учене 
онлайн, ще се използват за своевременно и непрекъснато подпомагане на учителите? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 
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Какви учебни планове, педагогически и други методически насоки, инструменти и ресурси ще бъдат предоставени на учителите и по какъв начин? 
До каква степен насоките ще дадат на учителите необходимите педагогически принципи и принципи на оценяване, за да могат да осигурят индивидуално и 
диференцирано учене? 
Как методическите принципи отразяват приоритета езиково и математическо ограмотяване и специфичните потребности на учениците в началните класове? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как държавите ще актуализират учителските професионални стандарти, за да отразят необходимостта от цифрови умения, умения за дистанционно учене и учене 
онлайн, както и умения за разработване на хибридни индивидуални образователни пътеки за учениците? 

   ⧫  ◼ ◼ 

Човешки ресурси и финансова подкрепа за училищата        

Какви ще бъдат последиците за човешките ресурси (натовареност и т.н.) от периодите на дистанционно и хибридно обучение и частично отваряне на училищата по 
категории училищен персонал (учители, директори, помощен персонал). 
Какви компенсаторни планове ще се разработят за защита на правата на учителите и останалия училищен персонал? 
Ще трябва ли да се изготвят програми за обезщетения? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как учителите ще бъдат подкрепени финансово или чрез телефони, ползване на данни и технологични устройства за работа от дома и поддържане на контакта с 
учениците и техните семейства? 

   ⧫ ◼ ◼  

Какви насоки ще бъдат споделени с училищата за дистанционното и хибридното обучение, ученето онлайн и планирането на възстановяването на учебния процес?   ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се събират примери за добра практика с дистанционното и хибридното обучение, ученето онлайн и възстановяването на учебния процес и как те ще се 
споделят с училищата и местните власти? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви финансови средства ще се разпределят сред училищата за допълнителна подкрепа на обучението на маргинализирани ученици, ученици, които не са били в 
състояние да участват в дистанционните и хибридните занятия и учениците с увреждания? 

   ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Какви партньорства ще се търсят с университетите и организациите за обучение на учителите, за да се мобилизира експертният опит в работата с учебни планове, 
учебни материали, инструменти за оценка, модули за обучение на учители и да се окаже пряка подкрепа на учителите и училищата? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  
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Област 3: Благополучие 

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И 
УЧИЛИЩНИЯ СЪСТАВ 

В този раздел понятието „благополучие“ се разбира в широк смисъл и обхваща всички аспекти на подкрепата за 
психичното здраве и психосоциалната подкрепа“ (ППЗПСП). Конкретните елементи на социално-емоционалните 
умения са представени в Област 2: Обучение. 

 

Основен риск: 

• Децата, родителите и учителите нямат умения да се справят и да проявяват устойчивост 

• Децата са засегнати от тревожност и стрес, не са способни да регулират поведението си или да се справят с емоциите си 

• Рискове във връзка със закрилата на уязвими деца в домакинства с насилие и на деца мигранти и бежанци 

• Закрила на работещите в образованието срещу насилие на основата на пола и домашно насилие 

• Младежите, които навлизат на пазара на труда, се сблъскват с рецесия и висока безработица 

• Неспособност на родителите да се обърнат към социални услуги и други видове подкрепа; продоволствена бедност 

• Разрушени системи за насочване към услуги 

• Прегаряне на учителите 

Основни възможности за възстановяване и подобряване: 

• По-ясна роля на училищата в мрежата на социалните услуги на общностно ниво; роля в споделянето на информация, 
разкриването на семейства в нужда и на лица в риск 

• Увеличаване на броя и повишаване на професионализма на работещите в училищата в областта на ППЗПСП (училищни 
психолози, социални работници и т.н.) 

• Подобрени мерки за намеса и услуги в областта на ППЗПСП в училищата като неотменна част от цялостната дейност на 
училището 

• Повишаване на благополучието на училищния състав, осъзнаване на рисковете от професионално прегаряне и развитие на 
умения за преодоляване на стреса и повишаване на устойчивостта 

• Укрепване на междусекторното сътрудничество между службите в образованието, здравеопазването, социалното подпомагане 
и закрилата 

Планиране на приоритетите 

График Обобщение на ключовите приоритети в планирането 

Краткосрочни 

• Разкриване и насочване на ученици и семейства в риск 

• Осигуряване на спешна подкрепа от разстояние за благополучието на най-силно маргинализираните ученици 

• Подкрепа за благополучието на родителите 

• Управление на натовареността на учителите и подкрепа за благополучието на учителите 

• Непрекъснатост на възнагражденията на работещите в образованието 

• Постепенно възобновяване на основните услуги, включително алтернативи на училищното хранене 

Средносрочни 

• Оценка на потребностите на учениците и училищния състав от гледна точка на тяхното благополучие 

• Цялостен училищен подход към ППЗПСП 

• Финансиране на разширяването на ППЗПСП в училищата 

• Професионално развитие на учителите в областта на ППЗПСП 

• Междусекторна координация във връзка с ППЗПСП 

• Предотвратяване на професионалното прегаряне на учители 

• Подкрепа за родителите 

Дългосрочни 

• Политики и инвестиции за редовно осигуряване на подходяща ППЗПСП в училищата 

• Стандарти за качеството на образованието с включена ППЗПСП 

• Включване на ППЗПСП в първоначалното и последващо обучение на учителите 

• Оценка на дългосрочното въздействие на затварянето на училищата и кризата с COVID-19 върху благополучието 
на учениците и персонала 
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Съображения за осигуряване на благополучието на децата и юношите, родителите и училищния персонал 

Въпроси, които следва да бъдат разгледани У 
◆ 

МВ 
◼ 

РОО 
⚫ 

Н 
⧫ 

КС 
◼ 

СС 
◼ 

ДС 
◼ 

Разкриване и насочване на ученици, семейства и учители в риск        

Как по време на затварянето на училищата ще се разкриват ученици и семейства във физически риск (включително глад, здравни рискове, НОП или домашно 
насилие), социално-емоционален риск или риск за защитата? След отварянето на училищата? 

◆ ◼   ◼ ◼  

Какви механизми за насочване ще трябва да се създадат или изменят, за да се насочват ученици и семейства към училищни услуги и/или професионални услуги в 
общността (социални услуги, услуги за подкрепа на психичното здраве, служби за закрила на детето, услуги във връзка с НОП и домашното насилие)? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как по време на дистанционното и хибридното обучение ще се установяват социално-емоционалните потребности на учителите? ◆  ⚫  ◼ ◼  

Какви механизми ще се предвидят за насочване на учители и училищен състав, които проявяват признаци на професионално прегаряне? ◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Подкрепа за учениците        

Какви дейности за подкрепа на физическото и социално-емоционалното благополучие ще се изпълняват от училищата, докато са  затворени (създаване на 
ученически групи, лични контакти с учителите, споделяне на материали и помагала, споделяне на информация с родителите как  да получат подкрепа от 
държавата, включително от хранителни банки и т.н.)? След отварянето на училищата? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

На кои социално-емоционални умения ще се даде приоритет в мерките за намеса (например дневен режим, повишаване на устойчивостта, справяне с емоциите, 
преодоляване на стреса, реагиране на несигурността и т.н.)? 

◆  ⚫  ◼ ◼  

Какви услуги  за подкрепа на социално-емоционалното благополучие ще се предоставят от училищата, докато са затворени (например достъп от разстояние до 
училищен психолог)? След отварянето на училищата (например хранене в училище, психологическа подкрепа)? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как  училищата ще запознават учениците с въпросите на социално-емоционалното и психичното здраве и ще ги насърчават да търсят подкрепа от училището и 
извън него по начин, който не ги стигматизира? 

◆    ◼ ◼  

Как  училищата ще дадат приоритет на учениците, които се нуждаят от социално-емоционална подкрепа според възрастта, уврежданията, личните и семейните 
обстоятелства, курса на обучение (примерно ученици, преминаващи в следващ курс на обучение, в друго училище или в преход към пазара на труда, момичета в 
риск от ранен брак)? 

◆    ◼ ◼  

Какви стратегии ще се разработят, така че всички ученици, включително най-силно маргинализираните, могат да се възползват от училищните мерки за намеса и 
услуги, без да бъдат стигматизирани? Как ще се наблюдава този процес? 

◆    ◼ ◼  

Как училищата ще осигурят включване на социално-емоционалната подкрепа и подкрепата за психичното здраве в цялостния училищен подход, включително след 
отварянето на училищата, като се обхванат: (1) включване на социално-емоционалното обучение в учебния план/училищната програма; (2) осигуряване на 
безопасна и подкрепяща училищна среда (мерки за намеса и подкрепа); (3) осигуряване на благоприятен училищен климат (положителни взаимоотношения между 
съучениците, открито общуване между учениците и училищния персонал, предотвратяване на насилието, участие на учениците във вземането на решения). 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как учениците и семействата ще бъдат запознавани с наличните професионални психосоциални услуги в общността по време на затварянето на училищата? След 
отварянето на училищата? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Подкрепа за родителите        

Как родителите ще бъдат насърчавани и подкрепяни да осигуряват благоприятна социално-емоционална среда за техните деца по време на дистанционните 
занятия/домашното обучение? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се подкрепя физическото и социално-емоционалното благополучие по време на дистанционните занятия/домашното обучение? След отварянето на 
училищата? 
Как ще се преодоляват рисковете от насилие на основата на пола и домашното насилие? 

◆ ◼ ⚫  ◼ ◼  

Какви ресурси ще се споделят с родителите за подкрепа на тяхното социално-емоционално благополучие по време на дистанционните  занятия/домашното 
обучение и хибридните форми на обучение? 
До каква степен ресурсите ще се предоставят на различни езици и чрез различни медии и комуникационни канали, за да стигнат до всички семейства, включително 
най-силно маргинализираните? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви партньорства ще се търсят на национално равнище (например национален телефон за помощ, национални групи в WhatsApp) или на местно равнище 
(например подкрепа от разстояние от НПО и общностни групи, местни групи в WhatsApp) за подкрепа на социално-емоционалното благополучие на родителите по 
време на дистанционните занятия/домашното обучение и хибридните форми на обучение, особено на маргинализираните родители и семействата с деца с 
увреждания? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Подкрепа за учителите        

Подкрепяща работна среда        

Какви стратегии ще приемат училищата, за да осигурят подкрепяща работна среда и социално-емоционална подкрепа  за учителите и останалия училищен състав 
по време на затварянето на училищата и възстановяването на учебния процес? 

◆    ◼ ◼  
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Как ще се преодолява рязкото увеличаване на отсъствията от работа поради COVID-19 или семейни задължения, за да се гарантира поносима натовареност на 
останалите учители и служители? 

    ◼ ◼  

Какви механизми и гаранции ще осигурят непрекъснато  заплащане на учителите и останалия училищен състав по време на прекъсвания в учебния процес?  ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви механизми и гаранции ще се предвидят за управление на натовареността на учителите и останалия училищен състав и ще осигурят адекватно 
възнаграждение за извънреден труд? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви партньорства ще се търсят между  заинтересованите страни в  здравеопазването и образованието с цел: (1) да се повиши осведомеността за проявите на 
влошено психично здраве и професионално прегаряне; (2) да се разработят и разпространят материали за подобряване на социално-емоционалното благополучие 
и предотвратяване на прегарянето; (3) да се извършва профилактика на  прегарянето; (4) да се разшири предоставянето на психосоциална подкрепа за работещите 
в образованието? 

 ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Професионално развитие на учителите и останалия училищен състав        

Как ще се подкрепя професионалното развитие на учителите и училищния по следните теми: 

• психично здраве и психосоциални потребности на учениците, родителите, колегите и личността 

• разкриване и насочване на ученици, родители и колеги в риск  за психичното  здраве и психосоциален риск 

• психосоциална подкрепа за учениците, родителите и колегите 

• насилие и малтретиране, включително домашно насилие и насилие на основата на пола 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Подкрепа за училищата        

Как министерствата и агенциите в образованието, здравеопазването, социалните услуги и закрилата на детето ще работят съвместно, за да преразгледат, изменят и 
споделят протоколи и механизми за насочване при рискове за закрилата на детето, за социалната защита и за психичното здраве? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как педагозите, социалните работници и здравните работници ще сътрудничат в подкрепата на деца, които преживяват тревожност, стрес, социална изолация и 
други проблеми? 

◆ ◼   ◼ ◼  

Как държавите ще актуализират стандартите за качество в образованието, за да отразят ролята на училищата в установяването на потребностите във връзка с 
психичното здраве и психосоциалните потребности на учениците и подкрепата за тях? В установяването на потребностите във връзка с психичното здраве и 
психосоциалните потребности на учителите и училищния персонал и подкрепата за тях? 

   ⧫  ◼ ◼ 

Как ще се планира, финансира и подпомага разширеното предоставяне на услуги за психосоциална подкрепа на учениците и работещите в образованието? ◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Какви партньорства ще се търсят с университетите и професионалните сдружения на психолози, треньори и други свързани с тях професии за мобилизиране на 
експертни познания за разработване на програми, модули за обучение и предоставяне на пряка подкрепа на училищата и децата? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как държавите ще се погрижат в бъдеще училищата да разполагат с достатъчно персонал или да имат достатъчен достъп до професионалисти като училищни 
психолози и училищни социални работници, които могат целогодишно да предоставят комплексна помощ за ППЗПСП на учениците? 

   ⧫  ◼ ◼ 

Как държавите ще осигурят включване на ППЗПСП в първоначалното и последващото обучение на учителите?    ⧫  ◼ ◼ 

Наблюдение, оценка и отчетност        

Как ще се оценява въздействието на пандемията от COVID-19 върху психичното здраве на учениците, особено на най-силно маргинализираните и най-уязвимите?    ⧫  ◼ ◼ 

Как  тази информация ще допринесе за разработването на политика с цел подобряване на подкрепата за психичното  здраве в училищата и общностите на децата и 
младежите, особено на най-силно маргинализираните? 

   ⧫  ◼ ◼ 
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Област 4: Безопасни училища 

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНИТЕ УЧИЛИЩА 

В тази раздел понятието „безопасни училища“ се отнася до мерките, които осигуряват безопасни училищни 
дейности в съответствие с националните насоки. Същите съображения се отнасят и до условията при неформалното 
образование. 

Основен риск: 

• Разпространение на COVID-19 сред учениците и учителите 

• Стигматизация и дискриминация на заразени с вируса ученици и училищен персонал, особено на маргинализирани ученици 

• Зле оборудвани и зле подготвени училища за отварянето и за своевременно реагиране на непрекъснато развиващите се 
изисквания за здравето и безопасността 

• Липса на безопасен достъп на момичетата до подходящи и безопасни хигиенни условия 

• Недостатъчни финансови средства за изпълнение на националните здравни насоки и наредби 

• Родителите и учениците нямат доверие в безопасността в училище 

• Слаб капацитет на здравните институции да провеждат адекватно наблюдение на училищата 

Основни възможности за възстановяване и подобряване: 

• По-добре оборудвани училища по отношение на ВиК, на оборудването за лична хигиена и на хигиенните навици 

• Укрепване на участието на родителите в процеса на планиране в училищата 

• Укрепване на ролята на учениците в споделянето на здравни послания 

Планиране на приоритетите 

График Обобщение на ключовите приоритети в планирането 

Краткосрочни 

• Оценка на материалната база, помещенията и финансовите потребностина училищата по отношение на ВиК и 
оборудването за лична хигиена 

• Оценка на убежденията на родителите, учителите и учениците във връзка с COVID-19, за да се разпространят 
подходящи послания 

• Изготвяне на национални насоки за подпомагане на училищата 

• Планиране, протоколи и насоки в училищата 

• Консултации с родителите 

• Наблюдение на готовността на училищата 

• Разпространение на здравни послания 

• Отпускане на средства на училищата за ВиК и хигиена и приспособяване на учебната среда 

• Информиране и обучение на учителите и училищния персонал 

• Възобновяване на училищните ваксинации и други здравни услуги 

Средносрочни 

• Наблюдение на изпълнението на националните насоки от училищата 

• Наблюдение от училищата на изпълнението на собствените планове 

• Отпускане на средства на училищата за ВиК и хигиена и подобряване на учебната среда 

Дългосрочни 

• Наблюдение на изпълнението на националните насоки от училищата 

• Наблюдение от училищата на изпълнението на собствените планове 

• Отпускане на средства на училищата за общо подобряване на здравните и хигиенни условия 

• Поддържане на добрите практики 
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Съображения за безопасни училища за децата и юношите 

Въпроси, които следва да бъдат разгледани У 
◆ 

МВ 
◼ 

РОО 
⚫ 

Н 
⧫ 

КС 
◼ 

СС 
◼ 

ДС 
◼ 

Оценка на потребностите        

Как ще се извършат бързите оценки на потребностите на училищните помещения и инфраструктура за спазване на изискванията при отваряне на училищата? 
Как ще се извършат бързите оценки на финансовите потребности за спазване на изискванията при отваряне на училищата? До каква степен тези бързи оценки 
обхващат: 

• ВиК и личната хигиена 

• Почистването и дезинфекцирането на училищата 

• Личните предпазни средства (например маски) и оборудване  за  проверка на  здравословното състояние (например безконтактни термометри) 

• Убежденията на учениците, учителите и родителите във връзка с COVID-19 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼   

Как ще се събира и обобщава информацията, за да послужи при вземането на решения и разработването на политики как най-добре да се подпомогнат учениците, 
училищата и населените места, където учебният процес е най-силно  засегнат след официалното отваряне на училищата? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Консултации и координация        

Как ще се организира на национално и местно ниво координацията между здравни, образователни и местни власти при вземането на решения за отваряне на 
училищата и евентуално бъдещо затваряне? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как държавните и местните власти ще осигурят предварително планиране и вземане на решения за промени с оглед на здравето и безопасността с участието на 
всички заинтересовани страни в образованието, така  че  училищата да разполагат с достатъчно време да се подготвят и да приспособят средата и дейността си? 

 ◼  ⧫ ◼ ◼  

Как ще се проведат широки консултации за отварянето на училищата с родители, ученици и общности, особено с най-силно маргинализираните? ◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Планиране и подготовка        

Как училищата ще осигурят надеждни планове, протоколи, насоки и при необходимост системи за управление на отделните случаи, за да постигнат: 

• Спазване на националните здравни разпоредби и насоки 

• Осигуряване, управление и наблюдение на ВиК и личната хигиена 

• Осигуряване, управление и наблюдение на почистването и дезинфекцията на училищата 

• Осигуряване, управление и наблюдение на личните предпазни средства (например маски) и оборудване за проверка на здравословното състояние 
(например термометри) 

• Дейности за осигуряване на безопасност в училищата: (1) стъпаловиден график за началото и края на учебните занятия, за игра, отдих на открито и обяд; (2) 
схема за движение в училищната сграда, еднопосочни коридори и движение на учителите и учениците; (3) общи правила за изпращането и посрещането на 
децата от родителите; (4) готвене и разпределение на храната в училище; (5) ползване на тоалетните; (6) спорт, отдих и групови занимания; (7) план за 
евакуация. 

• Физическа дистанция (засилено отделяне и намалено взаимодействие между ученици и групи) 

• Оценка на потребностите на учениците и персонала, които са клинично уязвими и се нуждаят от защита 

• Управление и изолиране на ученици и персонал, които проявяват симптоми 

• Поддържане на контакт с учениците и персонала, които са под домашна карантина и/или заразени с COVID-19 

• Преодоляване на проблема с отсъствията на ученици и персонал поради заболяване или карантина 

• Безопасно завръщане в училище на излекувани от COVID-19 ученици и персонал 

• Затваряне на училището след разпространение на COVID-19 сред персонала и/или учениците 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

Как училищата ще се погрижат да има ясни указания по най-важните елементи от плана: насоки за учителите, насоки за помощния персонал, насоки за родителите, 
насоки за учениците? 

◆  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как училищата ще разпространят протоколите и насоките сред учениците, персонала и родителите и как ще им помогнат да се ориентират в новите формати и 
новите правила за ползване на сградата и оборудването? 
Как ще се организира разпространението и ориентирането за ученици с увреждания и техните семейства? 

◆  ⚫  ◼ ◼  

Как родителите и учениците ще участват в създаването, наблюдението и прегледа на училищните планове и насоки? 
Как ще бъде подкрепено участието на най-силно маргинализираните семейства? 

◆    ◼ ◼  

Какви конкретни мерки ще предприемат училищата, за да не допуснат стигматизация и дискриминация на ученици и персонал, които са заразени с COVID-19 или 
живеят в заразено с COVID-19 домакинство? 

◆  
⚫ 

 ◼ ◼ ◼ 

Как училищата ще проследяват и преглеждат плановете, протоколите и насоките? Честота? Кой ще участва? ◆  ⚫  ◼ ◼ ◼ 
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Здравни послания за COVID-19        

Какви комуникационни механизми ще бъдат разработени на училищно, местно и национално равнище за разпространение на информация във връзка с COVID-19 и 
послания към учениците, родителите и работещите в образованието? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

До каква степен комуникация ще може да се води на различни езици и чрез различни медии и комуникационни канали? 
До каква степен ще бъдат съобразени с възрастта и способностите на децата? 
До каква степен ще бъдат достъпни за деца и родители с увреждания? 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 

До каква степен децата и юношите ще бъдат ангажирани в разработването и разпространяването на най-важните здравни послания? ◆    ◼ ◼  

Как училищата и местните власти ще общуват с родителите във връзка мерките за безопасност и предпазване, за да се укрепи доверието в безопасността в училище 
(и да се насърчи връщането на училище, когато изборът е доброволен)? 

◆ 
◼ ⚫  ◼ ◼  

Как училищата и учителите ще включват здравните послания във връзка с COVID-19 в образователните дейности, изпълнявани от разстояние или в училище? ◆   ⧫ ◼ ◼  

Как училищата ще се погрижат децата и юношите да бъдат научени да разпознават симптомите и как да действат, ако не се чувстват добре? ◆   ⧫ ◼ ◼  

Възобновяване на редовните здравни услуги в училищата        

Как държавите ще осигурят колкото е възможно по-скорошно предоставяне на основни здравни услуги за учениците и по-конкретно: 

• училищни ваксинации; 

• услуги за сексуално и репродуктивно здраве; 

• специализирани здравни услуги за деца с увреждания 

◆ ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Подкрепа за учителите и училищата        

Как правителствата ще подкрепят разработването на училищни планове, насоки и протоколи? Как правителствата ще осигурят своевременно разпространение на 
националните насоки за училищата, така ще дам имат достатъчно време за подготовка преди отварянето? 

  ⚫ ⧫ ◼   

Как правителствата ще осигурят допълнителни финансови средства за училищата с цел да закупят хигиенни материали и да организират допълнително почистване, 
включително почистване при потвърдени случаи на коронавирус или съмнения за такива случаи в съответствие с националните разпоредби? 

       

Как правителствата ще гарантират, че средствата се насочват към училища и региони: (1) които са най-тежко засегнати от вируса; (2) с най-висок процент отпаднали 
ученици и най-слаби резултати; (3) с най-голям дял маргинализирани деца? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как учителите и училищният персонал ще бъдат информирани и обучавани за наредбите, насоките, протоколите и плановете във връзка с предотвратяването на 
COVID-19? 

  ⚫ ⧫ ◼ ◼  

Как ще се оценява училищната готовност и как училищата ще бъдат наблюдавани за изпълнението на националните здравни наредби във връзка с COVID-19?  ◼ ⚫ ⧫ ◼ ◼ ◼ 
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Подкрепа от УНИЦЕФ в Европа и Централна Азия 

Непрекъсната подкрепа 

В съответствие с ЦУР4 УНИЦЕФ се ангажира с приобщаващото и равнопоставено качествено образование за всяко дете до 
2030 година, без никакви изключения, без нито едно дете да бъде изоставено УНИЦЕФ има дългогодишен и богат опит в 
подкрепата за държавите в Европа и Централна Азия за укрепване на образователните системи и повишаване на тяхната 
устойчивост, за да могат да отговарят на предизвикателството да осигурят качествено образование за ВСИЧКИ деца. 

УНИЦЕФ работи с правителствата и училищата в следните насоки: 

• политика и практика на приобщаващото образование; 

• изпълнение на учебни планове на основата на компетентностите; 

• развитие на умения; 

• качествено образование и обучение; 

• ефективно осигуряване на учители, обучение и професионално развитие на учителите; 

• подобряване на практиката и системите на оценяване; 

• подкрепа за децата извън училище да се включат или върнат в образованието и за предотвратяване на 
отпадането на маргинализирани и уязвими деца, особено деца с увреждания, деца от ромски произход и 
други етнически малцинства, деца мигранти и бежанци. 

Този опит, особено във връзка с гъвкавото оценяване, разработването на приобщаващ педагогически модел, 
осигуряването на модули за наваксване и включването на социално-емоционалната подкрепа в образователните 
дейности, се оказа полезен с оглед на предизвикателствата на COVID-19. 

От началото на пандемията от COVID-19 УНИЦЕФ непрекъснато подкрепя непрекъснатостта в обучението, като обръща 
особено внимание на най-силно маргинализираните деца. Усилията на УНИЦЕФ са насочени към: (1) подкрепа за 
министерствата на образованието и свързаните с тях държавни агенции в създаването, избора или подобряването на 
системи за дистанционно обучение и обучение онлайн; (2) наблюдение на въздействието на затварянето на училищата 
върху качеството на образованието, особено чрез платформи за дистанционно обучение и върху резултатите от 
обучението; (3) подкрепа за родителите и хората, които се грижат за децата, при обучението у дома и в осигуряването на 
психосоциална подкрепа. 

Държавите обръщат поглед към планиране след ограничителните мерки и постепенно отваряне на икономиките и в тази 
връзка УНИЦЕФ възприе двояк подход: 

1. Осигуряване на непрекъснатост в мерките за намеса от 

(i) незабавната реакция на пандемията от COVID-19 до 

(ii) връщането в училище, оценяване на наученото, установяване на пропуските в обучението, стратегии за 
подкрепа на децата при наваксването и до 

(iii) подобряване на цялостната устойчивост и ефективност на образователните системи чрез по-
новаторско планиране и реализация на приобщаващо качествено образование; 

2. Откликване на потребностите на маргинализираните и уязвими деца, особено деца с увреждания, деца от 
етнически и езикови малцинства, деца мигранти и бежанци и деца от социално-икономически уязвими или 
разпаднали се семейства. 

За целта УНИЦЕФ дава комплексен отговор, който обхваща ранното обучение, училищното образование и неформалното 
образование и удовлетворява потребностите на крайните бенефициенти (деца и семейства), педагогическия състав 
(учители и преподаватели), друг училищен персонал (възпитатели, психолози, директори), ръководители и служители в 
системата на образованието. Отговорът се гради на следните стълба: 

1. Образователни технологии (EdTech): Дейности, инструменти и решения, необходими за поддържане на 
контакта между учениците, учителите, училищата и родителите, за да се изградят системи за 
дистанционно обучение и обучение онлайн и да се разработи цифрова учебна среда за учениците и 

учителите. Целта е да се премине от преподаване от разстояние като извънредна мярка към по-
структуриран подход за дистанционно обучение, включително обучение онлайн. 

2. Педагогика: Дейности и продукти, свързани с подкрепата за преподаването, ученето и благополучието, 
включително професионално развитие на учителите и преподавателите, въпроси във връзка с учебните 
планове и оценяването, разработване на учебни материали, приобщаваща педагогика и модел на 
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планиране, изпълнение и оценка на обучението при различни условия (класна стая, дистанционно 
обучение, занимания след учебните часове и т.н.). 

3. Политика и администрация: Дейности, свързани със създаването, наблюдението и оценката на учебна 
среда, включително правила и наредби, разработване на политика, планиране на образованието, 
подкрепа за реформи, организация на образователния процес, финансиране и партньорство. 

В тази рамка УНИЦЕФ предприе инициативата LearnIn Initiative (www.learnin.info) в партньорство с Цюрихския 
педагогически университет (PHZH), LabXchange и други доставчици на образователно съдържание и технологии. LearnIn 
цели да подкрепя учителите и учениците в тяхното учене през целия живот, като предоставя приобщаващи, 
качествени, индивидуализирани и културно съобразени възможности за учение в цифрова среда, насърчава 
сътрудничеството и споделя опит.  LearnIn ще укрепи капацитета на учителите и училищата да отговорят на 
потребностите на ВСИЧКИ учащи, като предоставят хибридно обучение, подобрят капацитета за учебни разработки и 
създават индивидуализирани образователни пътеки на основата на материалите на УНИЦЕФ за приобщаващото 
качествено образование и проверени материали от отворени източници.  

Материали в помощ на образованието в отговор на пандемията от COVID-19 

Полезни материали в помощ на образованието в отговор на пандемията от COVID-19 може да се намерят в два основни 
източника: 

• Материали, публикувани конкретно по темата за отварянето на училищата в условията на пандемията от 
COVID-19 

• Материали по темата за приобщаващото качествено образование за ВСИЧКИ деца, публикувани през 
годините от УНИЦЕФ и други агенции 

Следва неизчерпателен списък на съответните публикации. 

Материали конкретно по темата за COVID-19: 

• UNICEF, UNESCO, World Bank, World Food Programme (2020) Framework for reopening schools. Достъпно на: 
https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools 

• UNICEF (2020) Emergency Manual for Teachers. Достъпно на: https://learnin.wiki/en/Workstream/emergency-
manual/emergency-manual-overview 

• UNICEF (2020) Key Messages and Actions for COVID19 Prevention and Control in Schools 
https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools 

• UNESCO-ILO Task Force on Teachers for Education 2030 (2020) Supporting Teachers in back-to-school efforts. Guidance 
for Policy Makers. Достъпно на: https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-05/Guidelines%20Note%20FINAL 

• UNESCO-ILO Task Force on Teachers for Education 2030 (2020) Supporting Teachers - Toolkit for School Leaders. 
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020- 06/TTF_BackToSchool_Toolkit%20for%20school%20leaders.pdf 

В библиографията са изброени допълнителни документи от общ характер. 

Материали в подкрепа на приобщаващото качествено образование за ВСИЧКИ деца: 

• UNICEF (2013) Back to School Guide. New-York: UNICEF> Достъпно на: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_Back_To_School_Guide_2013.pdf 

• UNICEF (2015) Teacher Training Modules for Inclusive Education. Geneva: UNICEF Europe and Central Asia. Достъпно 
на: https://www.unicef.org/eca/education 

• UNICEF and UIS (2016) Monitoring Education Participation: Framework for Monitoring Children and Adolescents who 
are Out of School or at Risk of Dropping Out. Geneva: UNICEF Europe and Central Asia. Достъпно на: 
https://www.unicef.org/eca/media/2956/file 

• UNICEF (2017) Improving Education Participation: Policy and Practice Pointers for Including All Children in Education 
and Preventing Dropout. Geneva: UNICEF Europe and Central Asia. Достъпно на: 
https://www.unicef.org/serbia/media/2971/file 

• UNICEF (2019) Draft Regional Training Modules on School Dropout Prevention: Schools can do it! Geneva: UNICEF 
Europe and Central Asia. (Линкът ще бъде добавен в близко бъдеще.) 

 

 

Офисите на УНИЦЕФ могат също да намерят допълнителни материали, свързани с настоящите Съображения, на следната 

http://www.learnin.info/
https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools
https://learnin.wiki/en/Workstream/emergency-manual/emergency-manual-overview
https://learnin.wiki/en/Workstream/emergency-manual/emergency-manual-overview
https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.unicef.org/lac/en/reports/guidance-covid-19-prevention-and-control-schools
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-05/Guidelines%20Note%20FINAL
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-06/TTF_BackToSchool_Toolkit%20for%20school%20leaders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-06/TTF_BackToSchool_Toolkit%20for%20school%20leaders.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_Back_To_School_Guide_2013.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF_Back_To_School_Guide_2013.pdf
https://www.unicef.org/eca/education
https://www.unicef.org/eca/media/2956/file
https://www.unicef.org/eca/media/2971/file
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целева страница на SharePoint: 

• https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Considerations-for-quality-and- inclusive-
education.aspx 

Офисите на УНИЦЕФ могат също да намерят допълнителни материали за COVID-19 и образованието на следния адрес: 

• https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Education-&-COVID-19.aspx. 

  

https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Considerations-for-quality-and-inclusive-education.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Considerations-for-quality-and-inclusive-education.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Considerations-for-quality-and-inclusive-education.aspx
https://unicef.sharepoint.com/teams/ECARO-Education/SitePages/Education-%26-COVID-19.aspx
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