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Настоящият документ има за цел да даде насоки за наблюдение при присъственото 
завръщането в училище, и участието в учебния процес след затварянето на училищата през 
пролетта на 2020 г., както и предизвиканите от това последици в образователната система в 
резултат от пандемията от COVID-19. Той отделя внимание на проблема с отсъствията, 
отпадането от училище и неучастието в учебни занятия в различни форми на образование, било 
то формално и неформално, и различните видове учебен процес – присъствен, от разстояние 
или смесен. Той потвърждава връзката между слабата резултатност от учебния процес и 
отпадането от системата на образованието. Следователно учениците, избрали да не участват в 
учебния процес поради пандемията от COVID-19, са изложени на риск от отпадане, особено 
когато това е съчетано с други рискови фактори. 

Настоящите идеи и предложения са адресирани към правителства, служители в министерствата 
и други ръководни фактори в областта на образованието на национално равнище, в местните 
власти и училищата. 

Те допълват общите насоки на Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия 
относно възобновяването на учебните занятия: Изграждане на устойчиви образователни 
системи след пандемията от COVID-19: Съображения за ръководните фактори в областта 
на образованието на национално, местно и училищно равнище. 

 

1 Въведение 

Пандемията от COVID-19 доведе до затваряне на училищата в 20 държави и на детските градини 
в 19 държави в Европа и Централна Азия. Това засегна общо 49,8 милиона деца от 
предучилищната подготовка до гимназиалните класове, предизвиквайки в разгара на процеса 
на затваряне на училища сериозни последици в занятията от втория учебен срок, там където 
имаше такива.  

Пандемията изостри до крайна степен съществуващите социални и образователни неравенства 
в региона и засили движещите фактори на социалната маргинализация. Предизвикателството, 
пред което са изправени държавите и правителствата в началото на настоящата учебна година, 
е да осигурят безопасното завръщане на всички деца в училище и тяхното участие в учебния 
процес. 

В някои държави може да липсва капацитет за наблюдение на всички равнища – от 
образователна система през конкретно училище до отделната класна стая, до последващо 
наблюдение на записването, присъствието и участието в учебния процес. Наличните системи за 
обработка на данни може да не са достатъчно надеждни за своевременното наблюдение. Тези 
системи може да не са и достатъчно бързо реагиращи, за да дадат възможност на местните 
екипи да работят своевременно със семействата и младежите, откъснати от системата на 
образованието и учебния процес. Ето защо, идентифицирането на рисковите фактори и 
разработването на механизми, осигуряващи завръщането на всички деца в училище и активното 
им участие в учебния процес, е мисия от критична важност за новия учебен срок. 

За целите на настоящия документ, присъствие означава физическото присъствие в 
училище, както и обучението в електронна среда, когато учителят е в състояние да 
установи присъствието на детето, а участие в учебния процес означава присъствие във 
вариантите за обучение в електронна среда и от разстояние с други средства, като 
изпълнение и предаване на самостоятелни задачи и водене на електронни дневници. 
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2 Рискови фактори, възпрепятстващи завръщането на училище и участието в учебни 
занятия 

В литературата е налице консенсус – незаписването в или отпадането от училище обикновено 
по-скоро е процес, отколкото решение, взето след еднократно (или извънредно) събитие. Този 
процес се повлиява от редица фактори, които си взаимодействат по сложни и динамични начини 
на различни нива: 

 

 

Важно е да се осъзнае, че тези фактори са свързани не само с личните и семейните 
обстоятелства, а в голяма степен произтичат също от училищната среда и от фактори на 
макроравнище (законодателство, политика, социални норми), които оформят системите на 
образованието, социалното подпомагане и защитата на детето и повлияват върху социално-
икономическия контекст на една държава. Действително причината децата да не посещават 
училище и да не участват в учебни занятия често са вследствие на лични и семейни 
обстоятелства, на които структурите и системите не могат да реагират или с които не успяват 
да се справят своевременно и по подходящ начин. 

2.1 Личностни и свързани със семейството фактори 

Цял набор взаимосвързани фактори биха могли да попречат на децата и юношите да се завърнат 
в училище и да участват в учебния процес. 

Пол. Няколко свързани с пола рискове могат да попречат на момичета и момчета да се завърнат 
на училище: 

 По време на пандемия, момичетата са изложени на по-висок риск от ранен брак. 
Ранният брак е явление, често повлиявано от икономически обстоятелства. С 
увеличаване на бедността, семействата са склонни да подкрепят ранен брак, за да 
предпазят момичетата си от бъдещи икономически лишения, като същевременно 
облекчат непосредствения икономически натиск върху домакинството. 

 Социалните и полово-обусловени норми могат да доведат до това момичетата да бъдат 
принудени да останат у дома, за да се грижат за болни роднини или да подпомагат 
роднини с хронични заболявания, които трябва да се пазят от заразяване с COVID-19. 
Те могат да бъдат принудени да помагат при отглеждането на малки деца, особено там, 
където детските заведения са затворени, а родителите работят в домашни условия. 
Това може да се отрази негативно както на присъствието им на училище, така и на 
участието им в учебен процес от разстояние. 

 Бременни момичета и млади майки може да се страхуват да се върнат на училище по 
време на пандемия, за да опазят себе си и своето бебе от евентуално заразяване с 
коронавирус. 

Системни 

фактори  

Дете 

Училище 

Семейство 
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 Момичетата може да срещат по-големи пречки в достъпа до технологии и постигането 
на технологична грамотност и/или увереност в сравнение с връстниците си момчета. 
Изследвания показват също, че в условия на ограничени технологични ресурси 
учителите отдават предпочитания на момчета пред момичета при осигуряването на 
достъп до и работата с технически средства. Тези фактори може да окажат влияние на 
достъпа и увереността при ползване на устройства в домашна обстановка, което да се 
отрази на тяхното участие в обучение в електронна среда, от разстояние или в смесени 
форми, дори когато такива устройства са налични (но в ограничено количество) и в 
дома. Важно е да се знае, че тези фактори могат да окажат въздействие и върху 
мотивацията и субективното възприятие за компетентност на момичетата за участие в 
учебния процес, когато той се осъществява от разстояние или в електронна среда. 

 Момичета и момчета може да напуснат училище, за да допълват семейните доходи в 
тези тежки времена. Основаните на полова принадлежност норми може да оказват по-
голям натиск върху момчетата, отколкото върху момичетата, да подпомагат финансово 
родителите си или да търсят финансова независимост. 

 Момчетата, които като цяло имат по-ниски умения за четене от момичетата по данни 
на PISA, може да са изложени на по-висок риск от загуба на учебен материал. 

 Момчета са преобладаващата част от непридружаваните малолетни, търсещи убежище 
в Европа и Централна Азия. 

 Според една неотдавнашна бърза оценка на проблемите по полов признак в региона, 
мъже и жени съобщават, че са усетили/чули за увеличение на случаите на домашно 
насилие и дискриминация. Макар данните за домашното насилие да показват смесени 
резултати, над 15 процента от жените-респондентки от четири държави съобщават, че 

са усетили/чули за увеличение на случаите на домашно насилие.
1
 Макар тези данни да 

не дават представа за положението при децата на училищна възраст и младите хора, 
други източници съобщават за увеличен брой обаждания на горещите линии за тормоз 
над деца в глобален мащаб и намаляване на услугите и механизмите за подкрепа за 
семейства и деца.2 

Увреждания. Децата с увреждания са изложени на риск да не се завърнат на училище поради: 

 Липсата на подходящ училищен транспорт или пригодност на транспортните средства 
по време на и след пандемията. 

 Недостатъчна пригодност на новите процедури и мерки за безопасност в училищата и 
недостиг на лични предпазни средства (ЛПС) за нуждите на деца, чиито увреждания 
правят завръщането им на училище рисковано. 

 Цялостна липса на достъп до условия за обучение от разстояние, в електронна среда 
или в смесена форма, което ограничава способността им да се учат в периоди на 
прекъсване на образователния процес. Положението се влошава допълнително от 
ограничените ресурси и липсата на подкрепа за родителите в осигуряване на 
непрекъснатост на учебния процес на децата им в домашни условия. 

Етническа принадлежност. Децата от традиционно маргинализирани етнически групи или от 
такива с непропорционално висок дял от децата, самоотлъчили се или отпаднали от училище, е 

 
1 UNWOMEN (2020) The Impact of Covid-19 On Women’s and Men’s Lives and Livelihoods in Europe And Central Asia: 

Preliminary Results from A Rapid Gender Assessment. Достъпно на адрес: https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20 
womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la= en&vs=5703 

2 https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la=en&amp;vs=5703
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la=en&amp;vs=5703
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la=en&amp;vs=5703
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la=en&amp;vs=5703
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/07/the%20impact%20of%20covid19%20on%20womens%20and%20mens%20lives%20and%20livelihoods%20in%20europe%20and%20central%20asia.pdf?la=en&amp;vs=5703
https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-
https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2020-countries-failing-to-prevent-violence-against-children-agencies-warn
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по-вероятно да не се върнат на училище и да не участват в учебния процес, поради: 

 Бедност и разходите, свързани с консумативи и оборудване за обучение от разстояние. 

 Предразсъдъци към определени етнически групи като „преносители на вируса“. 

 Страхове и неинформираност относно вируса поради слаба комуникация със здравните 
власти в трудно достъпни общности. 

 Слаба комуникация по процесите на завръщане в училище между училища, 
правителства и семейства без достъп до телефон и интернет. 

 Дигиталната пропаст – липса на достъп до ИТ оборудване и интернет. 

 Слаба културна пригодност на материалите за обучение от разстояние и в електронна 
среда. 

 Скрити фактори на изключване от системата на образование като дискриминация, 
ограничена комуникация между дома и училището и ниска степен на участие на 
маргинализирани семейства в структурите на управление на училищата и процеса на 
взимане на решения, което би могло да доведе до усещане от страна на 
маргинализираните семейства, че биват пренебрегнати в политиките и плановете за 
възобновяване на учебния процес. 

Език. Децата на семейства, които не владеят езика на преподаване, са изправени пред сериозни 
пречки в участието си поради: 

 Недостиг на учебни материали за обучение от разстояние и в електронна среда на 
различни майчини езици и за обучаващи се на различен от майчиния език. 

 Затруднена комуникация между училището и дома поради липса на превод на 
кореспонденцията и устната комуникация. 

 Неспособност на родителите, чийто майчин език е различен от езика на преподаване, 
да съдействат пълноценно на децата си в домашна подготовка по учебния материал. 

Мобилност. Деца без постоянно местожителство, вътрешно разселени лица (ВРЛ), деца-
мигранти и бежанци и деца, участващи в сезонна миграция, са изправени пред особени пречки 
в течение на периода: 

 Слаби механизми на комуникация между съседни училища и общностите от мигранти, 
бежанци или сезонни мигранти. 

 Закриване на заведенията за предоставяне на неформално образование. 

 Липса на учебни материали за обучение от разстояние и в електронна среда за 
обучаващи се на различен от майчиния език. 

 Липса на достъп до ИТ оборудване и интернет. 

 Ограничена образователна подкрепа от страна на НПО и организации на гражданското 
общество по време на пандемията. 

 Предразсъдъци и дискриминация срещу мигранти, които биват смятани за 
„преносители на вируса“. 

Заболявания. Някои деца със заболявания или имащи роднини със заболявания може да не 
желаят или да не са в състояние да се върнат на училища, за да не се заразят с COVID-19. В 
допълнение, страхът от заразяване може да се отрази на участието им в обучение от разстояние. 
Децата, получаващи образованието си в болници и други здравни заведения, може да срещат 
пречки за участието си в учебния процес поради липса на оборудване и ограничена свързаност 
и достъп. 
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Доходи. Деца от семейства с ниски доходи са изложени на риск да не се върнат на училище и да 
не участват в учебния процес поради: 

 Училищни такси и други разходи в момент, когато намаляващите доходи на 
семействата може да попречат на способността им да инвестират в образование. 

 Нарастващ натиск да работят и полагат детски труд, поради намаляване на доходите на 
семейството. 

 Липса на училищни консумативи и оборудване за участие в обучение от разстояние или 
в електронна среда. 

Възраст. Възрастта може да налага ограничения върху достъпа на децата до домашното 
електронно оборудване или подкрепата на родителите за тяхното обучение. По-отрасналите 
деца, включително такива в години на полагане на изпити, се ползват с приоритет пред по-
малките деца в достъпа до ограничени устройства у дома. Малки деца, неспособни да учат 
самостоятелно, са по-зависими от родителска подкрепа, която зависи най-общо от фактори като 
месторабота и образователно равнище. Деца на възраст около тази за предучилищна забавачка 
или начално училище може да са пропуснали важни моменти в подготовката си за училище и 
личностното си развитие, което предопределя по-ниските резултати от бъдещото им обучение. 
Млади хора на в задължителна училищна възраст може да са по-склонни на напускат 
преждевременно училище, особено когато при тях се съчетават няколко рискови фактора. 

Конфликт със закона. При избухването на епидемията от COVID-19, някои деца в конфликт със 
закона, получавали образованието си в места за задържане, „колонии“ или други такива, може 
да не са били в състояние да участват пълноценно в учебния процес поради правила за 
безопасност, ограничаване на образователните дейности или липса на ИТ оборудване и 
свързаност. 

2.2 Фактори на училищно и системно равнище 

В допълнение към личностните и семейни фактори, цял набор от фактори, свързани с 
предлагането на училищно и национално равнище, са допринесли за отпадането на деца от 
училище и от учебния процес още преди пандемията. Тези фактори имат по-голямо въздействие 
по време на пандемията, понеже е по-вероятно да се отразят на записването/завръщането на 
училище, присъствието и участието в учебния процес на учениците през новата учебна година. 
Долният списък не претендира за изчерпателност, доколкото тези фактори са били обект на 
широко обсъждане и другаде.3 

Цифровата пропаст и инфраструктурата на Интернет. Деца, неразполагащи с ИТ оборудване или 
интернет връзка по икономически, социални или географски причини (живеещи в селски, 
отдалечени или планински райони) са бивали изключени от много възможности за обучение от 
разстояние или в електронна среда. Там, където училищата не приемат ученици за пълна 
програма от учебни занятия през септември, тези деца ще останат изключени от учебния процес. 
Училищата в селски и отдалечени райони са също така и жертва на цифровата пропаст и може 

 
3 Вж. UNICEF and UNESCO-UIS (2015) Education Equity Now! A regional analysis of the situation of out of school children in 

Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. (Равноправие в образованието сега! 
Регионален анализ за Централна и Източна Европа и Общността на независимите държави). Geneva: UNICEF 
CEECIS. 

UNESCO-UIS and UNICEF (2015) Fixing the Broken Promise of Education for All: Findings from the Global Initiative on Out-of-
School Children. Montreal: UIS. 

UNICEF (2017) Improving Education Participation: Policy and Practice Pointers for Enrolling All Children and Adolescents in 
School and Preventing Dropout. UNICEF Series on Education Participation and Dropout Prevention, Volume 2. Geneva: UNICEF 
CEECIS. 

 

http://education-equity.org/wp-content/uploads/2014/10/CEECIS_Regional-Report-on-Out-of-School-Children_En.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fixing-broken-promise-efa-findings-global-initiative-oosc-education-2015-en_2.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/ImprovingEducationParticipation_accessible.pdf
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да нямат достъп до образователни ресурси и учебни материали, специално разработени за 
преодоляване на загубата на учебно съдържание през учебната 2020-2021 година. 

Разходи за образование. Очакваният спад в държавните приходи в резултат от икономическия 
шок на пандемията означава, че приоритет ще се дава на свързаните със здравеопазването 
сектори, а средствата за финансиране на образованието вероятно ще бъдат намалени. 
Увеличените разходи за образование (поради физическото дистанциране, увеличения брой 
класове, намаления брой ученици в клас, набавянето на дезинфектанти и ЛПС за учители, 
наемането на допълнителни учители, въвеждането на учебен процес на смени, производството 
на допълнителни учебни ресурси и пр.), в съчетание с цялостното намаляване на финансирането, 
означава, че разходите за образование на глава от населението вероятно ще намалеят. Това има 
значение за семействата, доколкото вероятно ще възникват „непредвидени“ разходи за 
образование (напр. от родителите ще се очаква да даряват почистващи препарати и маски за 
децата си), което може да доведе до по-малък брой деца, способни да се върнат на училище или 
да участват в обучение от разстояние. 

Капацитет на образователната система, включително: 

 Ограничен достъп до информационни системи за управление на образованието (ИСУО) 
и механизми за наблюдение на училищно, местно и национално равнище, 

 Ограничен капацитет за планиране, допълнително затруднен от бюджетни 
ограничения, 

 Слаби механизми за комуникация и объркващи послания около 
записването/завръщането в училище и превенцията на отпадането на ученици, 

 Недостатъчно обучен личен състав. Свързаните с учебния процес пропуски на отделни 
учители и училища могат да варират от идентифициране на ученици в риск да не се 
завърнат на училище, последващи действия при самоотлъчили се ученици, превенция 
на отпадането от училище, работа с учениците и семействата в периоди на учебен 
процес от разстояние или в смесена форма, цифрови компетентности, смекчаване и 
преодоляване на загубите на учебен материал, социоемоционално обучение и грижи 
за психическото здраве на учениците и нуждите им от психосоциална подкрепа. 

 Преподавателският състав може също да се безпокои за личната си безопасност, да се 
нуждае от грижи за психическото си здраве и от психосоциална подкрепа, или да бъде 
изложен на риск от прегаряне поради увеличеното работно натоварване, бързо 
изменящите се наредби и правилници, лошите условия на работа и ниската 
професионална удовлетвореност. 

2.3 Образователни рискови точки 

Рисковете от незаписване/незавръщане на училище са особено високи в някои точки на 
образователния и жизнен път на децата и юношите, а именно: 

Постъпване в 1 клас (първата година на задължителното начално училище). Много 
самоотлъчили се от училище деца в региона на Европа и Централна Азия са достигнали 
задължителната училищна възраст, но не са постъпили в 1 клас или първата година на 
задължителното начално училище. Отлагането на постъпването им в системата на 
задължителното образование може да има отрицателен ефект върху тяхното развитие и учение 
през следващите години. С настъпването на пандемията от COVID-19, все повече родители могат 
да решат да отложат постъпването на детето им в 1 клас, особено в случаите, когато смятат, че 
детето е „пропуснало“ детската градина поради затварянето на училищата или поради страх от 
заразяване или загриженост относно начина, по който въведените мерки за безопасност и 
защита може да въздействат на детето. В много държави на началното образование се е 
отделяло най-малко внимание, а родителите са получавали ограничена подкрепа да подтикват 
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малките си деца към учение. 

Преход към прогимназиален курс. Преходите между образователните степени са основни 
рискови точки в образователния път на детето. Макар че повечето ученици преминават от 
началния в прогимназиалния курс (5 и 6 клас), някои отпадат още в процеса на преход или малко 
след осъществяването му. Това може да се дължи на промяната в практиките на преподаване и 
учение (обучение по множество предмети), промяна в езика на преподаване там, където не е 
възможно това да става на майчин език в основното училище, смяна на учебното заведение, 
обикновено чрез преминаване в по-големи и стресиращи училища, разположени и по-далеч от 
дома. При сегашните обстоятелства, семействата и учениците може да не желаят да продължат 
образованието на детето поради страх от заразяване и липса на подходящ транспорт. 

Преход към гимназиален курс. Гимназиалното образование рядко е задължително в региона и 
много младежи прекъсват образованието си след завършване на 9 клас. При сегашната ситуация 
се очаква по-малко ученици да преминат от прогимназиалния в гимназиалния курс. Някои ще си 
търсят работа, други няма да са в състояние да си позволят разходите за гимназиално 
образование. Някои ученици може да се усъмнят във валидността на собствения си избор от 
технически-професионален образователен профил като хотелско-ресторантьорски или здравно-
балнеологични специалности в светлината на сегашните ограничения. 

Преместване в нова държава или местоживеене. Образователните системи често са изложени 
на риск да изгубят следите на децата, когато се местят от държава в държава или от място на 
място. Рискът е налице през цялото времетраене на кризата, особено докато министерствата и 
местните власти са заети с работа върху плановете за отваряне на училищата. Загубата на работа 
и приходи може да принуди някои семейства да се преместят в друго жилище, да сменят 
местоживеенето си или да търсят работа в чужбина. С въвеждането на карантина или 
възможности за обучение от разстояние или в електронна среда, някои деца може да изпаднат 
по-лесно през пролуките на една система, която на теория трябва да осигури образование за 
всички. 

Прехвърляне в друго училище. Прехвърлянето от едно училище в друго представлява високо 
рискова точка за образователната система, при която може да се изгубят следите на ученици. 
Допълнителното бреме за училищата, за служителите в сферата на образованието и местните 
власти вследствие на пандемията добавя нов рисков елемент към правилното наблюдение на 
процеса на прехвърляне от едно училище в друго. Случаите на прехвърляне от едно в друго 
училище вероятно ще зачестят поради смяната на местоживеене на семействата в търсене на 
работа или поради желанието на родители да преместят децата си от държавна в частна форма 
на обучение предвид на схващането, че частните училища са по-добре обезпечени и снабдени с 
ЛПС, процедури за безопасност, ИТ и обучени учители за обучение от разстояние, в електронна 
среда или смесена форма. 

Преход между неформални или алтернативни образователни форми и формално 
образование. Преходът между видове предоставяне на образователни услуги никога не е 
лишено от рискове от отпадане на ученика от системата. Някои деца от региона е по-вероятно 
да бъдат изложени на такива рискове от други, особено (i) вътрешно разселени лица, мигранти 
и бежанци, временно записани в центрове за неформално обучение, (ii) деца, получавали 
образованието си в заведения за резидентна грижа, но вече деинституционализирани, и (iii) 
деца и младежи, получавали образованието си в здравни заведения (напр. болници или 
санаториуми) или центрове за задържане (или еквивалентни). 

Преход от редовно към вечерно обучение или курсове за възрастни. Някои младежи над 
задължителната училищна възраст могат да предпочетат да продължат образованието си 
вечерно или в курсове за възрастни, или в самостоятелна форма на обучение. Икономическата 
рецесия в резултат от пандемията вероятно ще има за резултат повече млади хора, 
предпочитащи да продължат образованието си чрез такива опции. Наблюдението на 
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постъпващите ученици и предоставянето при възможност на подкрепа на лица, желаещи да се 
върнат към формално обучение, ще бъде важно не само за осигуряване на най-добрите 
възможности на всеки ученик да успее в учението, но и за намаляване на натиска върху другите 
форми на предоставяне на образование, които може да не са оборудвани или подготвени да 
поемат такъв наплив на нови ученици. 

Преход от общо към професионално образование и учебен стаж. Изменчивостта и 
несигурността на икономическата и социална среда в резултат от COVID-19 вероятно ще окаже 
значително въздействие върху младите хора над задължителна училищна възраст. Във време на 
икономически трудности, решението на ученика за получаване на общо образование или 
участие в професионално или друг вид обучение може да бъде осуетено от приоритетните 
изисквания за осигуряване на прехрана или от намалените възможности за реализация поради 
закриване на фирми или намалена стопанска дейност в сектори като транспорт, хотелско-
ресторантьорски или туристически услуги. Компенсирането на загубите на учебен материал е 
предизвикателство за учебните заведения с технически-професионален образователен профил, 
доколкото практическото обучение в реална работна среда е трудно за преминаване към 
електронна среда, а ограниченията на работното място затрудняват учебния и производствен 
стаж и останалите видове наставничество в работна среда. В допълнение, службите за 
професионално ориентиране може да не са били в състояние да оказват адекватно съдействие 
на учениците през последния срок на учебната 2020 година, в резултат на което младите хора са 
недостатъчно информирани и неуверени какви направления на професионално образование да 
изберат в сегашната обстановка. Това може да има за резултат записване в образователни 
профили и направления, различни от първоначалните идеи и избор на учениците, като доведе 
до преждевременно отпадане още през есента. 

 

3 Наблюдение на записването в училище, присъствието и участието в учебния 
процес 

По-долу са дадени някои препоръки за укрепване на системата за наблюдение на записването в 
училище, присъствието и участието на учениците в учебния процес. 

3.1 Адаптиране на системите за наблюдение на присъствието за улавяне и на участието в 
учебния процес 

Системите за наблюдение на редовното (физическо) присъствие ще трябва да бъдат адаптирани, 
за да отразяват сегашната ситуация, както и евентуално бъдещо затваряне на училищата. Може 
да се наложат промени във вида на събираните данни, начина на събирането и анализирането 
им. Необходимо е да се прави разлика между присъствие от разстояние и физическо присъствие, 
както и между присъствие и участие в различните възможности за провеждане на учебен процес. 

(i) Да се направи преоценка на системите за кодиране на присъствието, за да може: 

 Учениците и семействата им да не бъдат наказвани за неприсъствие в училище в 
периоди на затваряне на училищата, периоди, когато родителите могат да избират да 
изпращат или не децата ни са училище, както и периоди на стъпаловидно започване на 
учебните занятия (с цел отчитане на закъсненията); 

 Учениците и семействата им да не бъдат наказвани, когато учениците трябва да останат 
в къщи, понеже (i) са клинично уязвими или живеят в домакинства с клинично уязвими 
членове; (ii) проявяват симптоми или живеят в домакинства, проявяващи симптоми на 
COVID-19; (iii) живеят в град или квартал, където има наложена временна карантина на 
местно ниво. 

 Данните за отсъствията по причина на COVID-19-могат да бъдат отделени от останалите 
данни за отсъствия (по болест, поради бягство от училище и пр.). 
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 Данните за присъствие на място и в обучение от разстояние трябва да бъдат 
представяни отделно едни от други. 

(ii) Наблюдение на присъствието в програми за обучение от разстояние: 

 Наблюдението на присъствието в програми за обучение от разстояние може да изисква 
от училищата креативност в съчетаването на различни източници на данни за 
оценяване дали дадено дете присъства в определена форма на обучение, като 
например: 

▪ Данни за влизане в електронна учебна среда 

▪ Участие в Zoom, Teams или друга онлайн платформа, в занятия на живо или на 
запис за наваксване, организирани от учителя 

▪ Участие в дискусия по What’sApp/електронна поща 

▪ Предаване на домашно задание (по електронна или обикновена поща…) 

▪ Телефонен разговор с ученик или родител 

 Наблюдението на присъствието може да изисква от училищата да оценяват 
ангажираността, а не ежедневното присъствие, особено когато учениците нямат 
достъп до оборудване за обучение в електронна среда или от разстояние. 
Ангажираността може са се измерва чрез: 

▪ Телефонни разговори или кореспонденция по електронната поща с детето и/или 
родителите 

▪ Участие на живо в час 

▪ Предаване на домашни работи (снимки на проекти, работни листа, предаване на 
писмени работи по електронна или обикновена поща, на ръка…) 

▪ Дневници за обучение от разстояние 

▪ Разговори с НПО и доброволци, работещи с деца в общности с ограничен достъп 
до информационни технологии. 

(iii) Информиране на родители и ученици за промени в начина на следене на участието в 
учебния процес. Медиацията и обясняването на промените е от ключово значение. Макар 
че училищата могат да използват наличните канали на комуникация, за да вършат това, от 
критична важност ще бъде въвеждането на допълнителни канали и/или полагането на 
усилия за осигуряване на разбиране на новите правила, изисквания, механизми за 
наблюдение и санкции, където са приложими, от всички семейства и деца. 

Примерни въпроси към ръководни фактори на национално, местно и училищно равнище: 

 Как и на какъв интервал от време ще се събират и отчитат данни за отсъствията от 
училище при обучение от разстояние и смесени форми на обучение? 

 Как училищата ще следят ангажираността на учениците в учебния процес при обучение 
от разстояние и смесени форми на обучение? 

 Как училищата ще взаимодействат с родителите, учениците и при необходимост НПО 
за проследяване на ангажираността на учениците, включително чрез проекти, задания, 
дневници за обучение от разстояние и индивидуални или групови разговори с 
учителите в класната стая или от разстояние? 

 Какви партньорства с организации на гражданското общество ще са необходими за 
подпомагане на събирането на данни за участието в обучение от разстояние и смесени 
форми на обучение? 
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 Как училищата ще поддържат връзка с учениците в периоди на обучение от разстояние 
и смесени форми на обучение, включително с ученици без достъп до интернет или 
телефон? 

 Как ще се организират редовни контакти с учениците, особено от най-силно 
маргинализираните социални групи и тези без достъп до телефони и интернет? 

 Какви канали на комуникация и механизми за поддържане на ангажираност ще 
създадат училищата с родителите (майки и бащи) в периода на затваряне на 
училищата, обучение от разстояние и смесени форми на обучение? 

 Какви специфични механизми за комуникация и поддържане на ангажираност ще 
създадат училищата за изолирани общности и труднооткриваемите родители, особено 
тези от езикови малцинства? 

Източник: UNICEF (2020) 

 

3.2 Откриване на деца в задължителна училищна възраст, изложени на риск да не постъпят в 
1 клас (или в първа година на задължителното предучилищно образование) 

Записването в 1 клас (или в първа година на задължителното предучилищно образование) и 
рискова точка от живота на детето, тъй като някои отлагат записването си или изобщо не 
постъпват в образователната система на тази възраст, лишавайки се от възможности за учене и 
личностно развитие. Страховете на родителите за безопасността в училище и загрижеността им 
доколко техните деца са готови да постъпят в 1 клас след прекъсванията на учебния процес в 
края на учебната 2019-2020 година и периодите на карантина и социална изолация, увеличават 
риска за деца, навършили задължителна училищна възраст, да не постъпят навреме в 1 клас. 
Могат да се предприемат няколко стъпки за предотвратяване на този риск. Те са извлечени и 
адаптирани от публикацията на Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия: 
Improving Education Participation (UNICEF, 2017). 

(i) Съставяне на предварителни списъци на деца, достигащи възраст за постъпване в 1 клас, с 
цел своевременно ангажиране на родителите: 

 Свържете се с родителите преди периода на регистрация, за да се убедите, че ще 
запишат децата си. Това може да стане чрез: 

▪ Индивидуални писма или обаждания по телефона от общината 

▪ Информационни срещи с родители 

▪ Поставяне на публични места на информация за реда на записване в 1 клас 

▪ Дейности за повишаване на осведомеността и разпространение на информация 
на местно равнище 

▪ Привличане на НПО, общностни групи, религиозни и общностни лидери с оглед 
улесняване на комуникацията между родители, училища и общински власти 

 Оказвайте подкрепа на родителите в процеса на записване при: 

▪ Набавяне и попълване на необходимите придружаващи документи за записване 
на ученици 

▪ Попълване на регистрационните формуляри (помощ за неграмотни и 
невладеещи езика) 

(ii) Сравняване на списъците на ученици, посещавали предучилищни форми на обучение, със 
списъците на записаните в 1 клас, за откриване на деца, които не са се записали в 1 клас 
през новата учебна година. 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/ImprovingEducationParticipation_accessible.pdf
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(iii) Следене на присъствието в 1 клас през първите седмици на новата учебна година за 
откриване на ученици, които не са постъпили в 1 клас, и установяване на връзка с 
родителите. 

Примерни въпроси към ръководни фактори на национално, местно и училищно равнище: 

 Какъв ред ще бъде възприет за осигуряване на издирването, регистрацията и 
записването в 1 клас на всички деца, навършили към месец септември задължителна 
училищна възраст ? 

 Как образователната система ще използва данните от здравните и социалните служби, 
данните за мобилност на семействата и данните от НПО, за да осигури 
идентифицирането на всички самоотлъчили се деца, включително деца- мигранти и 
бежанци, както и деца с увреждания? 

Източник: UNICEF (2020) 

 

3.3 Проследяване на ученици в задължителна училищна възраст, преминаващи от една в 
друга образователна степен или от едно в друго училище 

Може да се наложи разработването на допълнителен механизъм за проследяване с оглед 
осигуряване завръщането на учениците на училище през новата учебна година, като например: 

(i) Систематично проследяване на ученици, преминаващи от една в друга образователна 
степен в течение на лятото и първите месеци от учебната година. 

 Когато това се прави по електронен път, служебно лице следва да проследява 
незабавно сигнали, подадени от системата, за всяко дете, което не е 
записано/регистрирано за поредната образователна степен. 

 Там, където това се прави ръчно, училищата могат да се погрижат за направят справка 
къде даден ученик възнамерява да се запише през септември и да получат 
потвърждение от новото училище за направена от семейството регистрация. 
Регионалните образователни управления също сравняват списъците за записване в 
училищата. Когато има данни даден ученик да не е записан в следващата задължителна 
степен, трябва да се сезира отговорният служител или екипът за превенция на отпадане 
от училище, които да се свържат с родителите и изяснят случая. 

(ii) Системно проследяване на ученици, които е трябвало да се прехвърлят в ново училище 
след март 2020 г. 

 Когато това се прави по електронен път, служебно лице следва да наблюдава сигнали, 
подадени от системата, когато дадено дете не посещава училището, в което е 
прехвърлено (чрез откриване на детето/семейството, установяване на връзка с 
родителите...) 

 Когато това се прави ръчно, училището, от което идва детето, трябва да се свърже с 
училището, в което е прехвърлено и да провели дали детето посещава занятия. Ако не, 
трябва да се сезира отговорният служител или екипът за превенция на отпадане от 
училище, които да изяснят случая. 

Примерни въпроси към ръководни фактори на национално, местно и училищно равнище: 

 Как ще се наблюдава и проследява преминаването на ученици към следваща 
образователна степен още преди началото на учебната година? 
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 Как ще се проследява прехвърлянето от едно училище в друго, за да се установи дали 
учениците, които са си сменили училището преди възобновяването на учебните 
занятия, наистина са записани и посещават занятията? 

Източник: UNICEF (2020) 

 

3.4 Проследяване на ученици, преминаващи от неформални или алтернативни образователни 
форми към редовно обучение 

Подобни на горните препоръки относно наблюдението на прехвърлянията на ученици от едно в 
друго училище и проследяването на ученици, преминаващи от една в друга образователна 
степен, могат да бъдат приложени и при проследяване прехода от една към друга образователна 
форма. Може да се наложи предприемане на допълнителни стъпки и привличане на още 
заинтересовани лица и институции в процеса: 

(i) Привличане на заинтересовани лица и институции за наблюдение на процеса на 
преход. 

 В допълнение към персонала на учебното заведение, което е посещавало детето (за 
неформално или алтернативно образование, образование в център за задържане или 
здравно заведение...), може да бъдат привлечени и други заинтересовани лица и 
институции като: 

▪ НПО и групи доброволци на общностно равнище, оказващи подкрепа на 
конкретни маргинализирани групи като ромски деца и деца на мигранти и 
бежанци. 

▪ Местните власти и местни представители на ресорните министерства, 
отговарящи за образователните услуги, които детето е ползвало, като 
Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването и 
Министерството на вътрешните работи. 

▪ Социални работници, когато за детето или семейството отговаря конкретен 
социален работник. 

(ii) Създаване на механизъм за подкрепа и наблюдение, който да проследи преминаването 
на детето през процеса на преход. 

 Осигуряване на възможности за преподаватели и служители от всяка форма на 
образование да общуват помежду си и да обсъждат положението на детето, напредъка 
и трудностите в учението му, както и всякаква подкрепа, която може да му се окаже. 

 Осигуряване на възможности за детето и семейството да посещават сградата на новото 
училище и се срещат с преподаватели и служители преди началото на учебната година. 

 Осигуряване на възможност за всички професионалисти, работили с детето (социален 
работник, доброволец, наставник, лице за контакт и пр.) да бъдат информирани за 
прехвърлянето му в редовно обучение и да разполагат с координатите на новото 
училище. 

 Прехвърляне, доколкото е възможно, на наличните механизми за подкрепа на детето 
в новите условия. Така например, ако дадено дете е ползвало наставник при 
неформално образование, наставникът може да продължи да работи с детето още 
няколко месеца след прехвърлянето му, или новото училище да му предложи друг 
наставник. 

 Наблюдението на присъствието на детето в новото училище и сезиране на отговорния 
служител или екипа за превенция на отпадане от училище, ако детето отсъства, като 
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заедно с това се осигури координация с предишния доставчик на образователни услуги 
(център на НФО, санаториум и пр.). 

Примерни въпроси към ръководни фактори на национално, местно и училищно равнище: 

 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)? 

 Как ще се подкрепят най-уязвимите деца, особено децата, обучавани до момента в 
заведения за резидентна грижа, центрове за задържане, неформални учебни центрове 
или здравни заведения, при записването им в редовни училища? 

Източник: UNICEF (2020) 

 

3.5 Идентифициране на ученици, изложени на риск от отпадане и преждевременно напускане 
на училище 

Някои държави и училища в региона са създали системи за превенция на отпадането от училище, 
която да открива изложени на риск ученици и да способства за връщането им на училище. Там, 
където има такива системи, те ще трябва да бъдат подложени на преоценка, за да е сигурно, че 
са достатъчно чувствителни на потенциални случаи на отпадане от училище поради епидемията 
от COVID-19 и прекъсването на учебния процес през последния срок на учебната 2019-2020 г. 

Създаването на такива системи, където липсват, може да играе съществена роля за 
предотвратяване на случаи на отпадане от училище. Това ще включва: 

(i) Определяне на екип в училището и общината, който да идентифицира ученици, 
изложени на риск, и да работи с деца, които не се връщат на училище. 

 В Косово към всяко училище и всяка община има екип за превенция на отсъствията и 
отпадането от образователната система. В България към всяка община има един или 
повече междуинституционални екипи за наблюдение на записването в училище, 
отговарящи за издирване на деца и юноши в задължителна училищна възраст, които не 
са се записали в, или не посещават училище. 

 Когато екипите включват представители на социалните служби, агенцията за закрила 
на детето, здравните власти, полицията, НПО и общината, те имат достъп до повече 
данни, за да откриват ученици, непосещаващи училище, и по-големи компетенции да 
съдействат за тяхното завръщане на учебни занятия. 

(ii) Идентифициране на рискови фактори за отпадане от училище. 

 Най-разпространените рискови фактори включват склонност към отсъствия, слаба 
успеваемост, по-висока възраст от тази на съучениците, житейски обстоятелства и липса 
на чувство за принадлежност към училището. За повече информация, вж. публикациите 
на Регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия: Monitoring Education 
Participation, Improving Education Participation and Early Warning Systems for Students at 
Risk of Dropping out) 

 Рискове, свързани с COVID-19, които следва да бъдат отчетени, като например: 

▪ Домакинство, засегнато от COVID-19, 

▪ Клинична уязвимост (на детето или на член на домакинството), 

▪ Неангажираност към учебния материал за срока на затваряне на училищата, 

▪ Липса на контакти между учителите и ученика за срока на затваряне на 
училищата, 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/MonitoringEducationParticipation_accessibleWEB.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/MonitoringEducationParticipation_accessibleWEB.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/ImprovingEducationParticipation_accessible.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/ImprovingEducationParticipation_accessible.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
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▪ Други фактори като липса на училищен транспорт или на достатъчна пригодност 
на транспортните средства за ученици с увреждания. 

(iii) Целогодишно наблюдение на децата, изложени на риск от отпадане. За повече 
информация по процеса, вж. публикацията на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия: 
Early Warning Systems for Students at Risk of Dropping out (UNICEF, 2018). 

(iv) Наблюдение на присъствието и ангажираността в учебния процес при обучение от 
разстояние и смесена форма на обучение в началото на новата учебна година. Колкото 
по-дълго са отсъствали учениците, толкова по-трудно е да бъдат върнати на училище. 
Ключът за решаване на проблема е да се действа своевременно при първите признаци 
на склонност към отсъствия и неангажираност. 

Примерни въпроси към ръководни фактори на национално, местно и училищно равнище: 

 Кой ще отговаря за издирването на отсъстващи деца и младежи и на ученици, 
изложени на риск от отпадане? 

 Какви процедури ще се прилагат, адаптират или създават за работа със самоотлъчили 
се деца или ученици, изложени на риск от отпадане? 

 Кой (отделен служители или екип) ще отговаря за установяване на връзка 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 преразгледат и адаптират действащите механизми за насочване от учебните 
заведения към здравни и социални служби, за да се противодейства най-ефикасно на 
въздействието на кризата с COVID-19 върху риска от самоотлъчване или отпадане? 

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

Източник: UNICEF (2020) 

 

4 Оказване на подкрепа на деца за завръщане на училище и превенция на 
отпадането им 

В Европа и Централна Азия са набелязани критерии за успешни механизми за подкрепа на деца, 
завръщащи се на училище, и предотвратяване на отпадането, основани на богатия опит на 
държавите в противодействие на ранното напускане и отпадане от училище. Те са обобщени по-
долу:4 

 Навременни мерки: прилагат се възможно най-скоро – колкото по-дълго детето или 
юношата прекарва извън училище, толкова по-трудно е да се подкрепи повторното му 
записване; 

 Индивидуални мерки: основани на конкретните потребности на дадено 
дете/семейство); 

 Координирани мерки: основаващи се на (i) ефективно междусекторно взаимодействие 
и координация на местно, окръжно и национално равнище и на ясно разграничени 
роли и отговорности за всеки участник (ii) ефективно партньорство с местните общини, 
НПО, общностни групи и лидери. 

 
4 Критериите са адаптирани по UNICEF (2017) Improving Education Participation: Policy and Practice Pointers for Enrolling 
All Children and Adolescents in School and Preventing Dropout and Bulgarian Ministry of Education/UNICEF (2018) Guidelines 
for School Enrolment Teams. 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
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 Мерки, основани на ангажираност и овластяване: интервенции, определяне с 
участието на детето и семейството, които надграждат силата на семейството и дарбите 
и потенциала на детето. 

 Мерки, съчетаващи подкрепа на равнището на отделно дете, семейство и училище. 

 Мерки, обхващащи елементи на превенция, намеса и компенсация 

 Мерки, основаващи се на принципа на равенство, насочени към намаляване на 
несъответствията в образованието, включително чрез насочване на повече парични 
средства към най-нуждаещите се училища. 

 Мерки, възприемащи подхода на три нива: универсални, целеви и индивидуални 
интервенции в зависимост от степента на риска и ситуацията около детето. (За повече 
информация относно подхода на три нива, вж.: Improving Education Participation and 
Early Warning Systems for Students at Risk of Dropping out) 

 Мерки, разчитащи на надеждни системи на събиране на данни и управление на 
информацията и редовен анализ на данните за предоставяне на основания за действие. 

Мерките за подкрепа ще обхващат всичките 5 сфери на съображенията, а именно: 

Достъп 
 

 

Учебен 
процес 

 

 

Благополучие 
 

 Безопасни 
училища 

 

 Хранене 
 

 

 

Може да се отнесете до изданието на УНИЦЕФ (2020) Building Resilient Education Systems beyond 
the COVID-19 Pandemic: Considerations for decision-makers at national, local and school levels за 
подробни указания как да организирате подкрепата за деца и семейства във всяка от тези сфери. 

Примерни въпроси от Съображенията: 

 Какви родителски притеснения очакват училищата във връзка със завръщането в 
училище или преминаването по-горна степен и как ще ги преодолеят чрез 
диференцирани стратегии за ангажиране на родителите? 

 Как заинтересованите страни ще гарантират, че предоставената помощ е 
конструктивна и нестигматизира учениците и семействата? 

 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 неформалното  
образование, така че момичетата и момчетата да бъдат насърчени да продължат 
образованието и обучението си и след девети клас? 

 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, дистанционно обучение и обучение 
от разстояние? 

https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-03/ImprovingEducationParticipation_accessible.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-11/Early%20warning%20systems%20for%20students%20at%20risk%20of%20dropping%20out_0.pdf
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 Как ще се организира училищният транспорт през периода на възстановяване и при 
сменен режим и стъпаловиден график в училищата? 

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

 Как ще бъде организирана подкрепата за учебния процес? 

 Как ще се разшири достъпът до устройства за обучение от разстояние и в електронна 
среда за всички деца, особено за най-силно маргинализираните? 

 Какви дейности и услуги по оказване на подкрепа за физическото и емоционално 
благосъстояние ще бъдат предоставяни в училищата по време на и след тяхното 
повторно отваряне? 

 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? 

Източник: UNICEF (2020) 
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