Оценка на въздействието на Ковид-19
върху предучилищното и училищното
образование в България – гледна точка
на учениците
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Въведение
На 16 март Министерството на образованието и науката въвежда дистанционното
обучение като алтернатива на традиционното училище в отговор на извънредната
ситуация поради пандемията Covid-19. Като част от мерките за борба с
бързоразпространяващия се коронавирус в началото на годината започват да затварят
врати редица училища и детски градини. Последиците от промяната в начина на
обучение в училищното и предучилищното образование могат да бъдат открити както в
психологическото и емоционално състояние на децата, така и в качеството на
обучението, което ще получат. От една страна, липсата на личен контакт с
преподавателите създава пречки за пълноценното усвояване на материала и навременно
разясняване на възникнали неясноти. Много учители в страната споделят притесненията
си, че онлайн уроците не протичат максимално ефективно и учебният процес се забавя и
усложнява. От друга страна, липсата на контакт с връстници и слабата физическа
активност биха могли да се отразят изключително негативно върху психологическото
състояние на децата. Промяната в начина на живот в семействата на подрастващите
могат да доведат до повече семейни конфликти, чувство на стрес и безпокойство.
Настоящото изследване има за цел да установи какви са мненията и нагласите на
учениците от 5 до 12 клас в България, по отношение на процесите свързани с провеждане
на дистанционно обучение. То изследва дали в страната се изпълняват принципите за
справедливост

и

приобщаване

към

образователния

процес.

Стратегиите

за

осъществяване на дистанционното обучение следва да гарантират непрекъснато
обучение на всички деца, по тази причина е необходимо да се идентифицира дали са
обособени различни уязвими групи сред учениците, които имат ограничен достъп до
образование и какви са причините за това. За целта беше изследвано мнението на
учениците във връзка със съществуващите платформи за дистанционно обучение,
алтернативни канали за онлайн обучение и други.
Проучването е проведено сред 1229 ученици на територията на цялата страна (594 на
възраст от 5 до 7 клас и 635 на възраст 8 до 12 клас.
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I. Обхват на изследването
Възраст на анкетираните в навършени години:
10 години
11 години
12 години
13 години
14 години
15 години
16 години
17 години
18 години
19 години
20 години

0,2%
8,7%
18,4%
12,9%
9,1%
10,1%
11,8%
12,3%
12,5%
3,8%
0,2%

Разпределението

по

възраст

е

относително равно, като лек превес
вземат учениците на 12 години (18,4%).
В изследването са включени с равни
процентни дялове от 0,2%, ученици на
10 годишна възраст и 20 годишна
възраст.

Пол:

47.4%
52.6%

Мъж

Жена

Разпределението по пол сочи, че участвалите в изследването ученици на възраст между
10 и 20 години са 52,6% жени и 47,4% мъже.
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МЕСТОЖИТЕЛСТВО:
45%
40.2%

40%
35%
30%
25.1%
25%

22.2%

20%
15%

12.5%

10%
5%
0%
Областен град

Село

Малък град

Столицата

По-голямата част от анкетираните ученици живеят в областни градове в страната
(40,2%). Обхванати са 25,1% деца и младежи живеещи в села и 22,2% в малки градове.
Анкетираните живеещи в столицата са 12,5%.

Последен завършен клас през изминалата учебна година:

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

22,4%
13%
13%
9,5%
11,3%
8,8%
13%
9,1%

Най-висок
ученици

дял
през

от

анкетираните

изминалата

учебна

година са били в пети клас (22,4%). С
равни процентни дялове от 13% се
обособяват учениците, които през
последната учебна година са били в

шести, седми и единадесети клас. Анкетирани са 11,3% ученици завършили девети клас
и 9,5% осми. 9,1% от респондентите в изследването са завършили дванадесети клас през
последната учебна година, а 8,8% десети.
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В КАКВО УЧИЛИЩЕ УЧИШ?
СОУ/СУ (средно общообразователно
училище/средно училище)

33.5%

ОУ (основно училище)

25.3%

Професионално-техническо училище или техническо
училище

13.1%

Профилирано училище с разширено изучаване на
природоматемати

11.7%

Профилирано училище с интензивно преподаване на
чужди езици

8.2%

Профилирано училище с разширено изучаване на
хуманитарни нау

2.9%

Профилирано училище по изкуства

2.1%

Обединено училище

1.2%

Спортно училище

1.0%

Частна гимназия

0.8%

Друго

0.2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Близо 60% от учениците се обучават в средни (33,5%) и основни (25,3%) училища. 13,1%
от анкетираните учат в професионални технически училища в страната, а 11,7% в
профилирани училища с разширено изучаване на природни науки. Малко над 8% от
участвалите в изследването са възпитаници на профилирани училища с интензивно
преподаване на чужди езици. С дялове под 3% се обособяват учащите в профилирани
училища с изучаване на хуманитарни науки, профилирани училища по изкуства,
обединени училища, спортни училища и частни гимназии.
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ОБИКНОВЕНО КЪДЕ ХОДИШ НА УЧИЛИЩЕ?
90%
77.2%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

22.8%

20%
10%
0%
В населеното място, в което живея

Пътувам до друго населено място

Около 80% от децата и младежите посещават училище в населеното място, в което
живеят (77, 2%). Пътуващите ежедневно до друго населено място са 22,8%.
НА КАКЪВ ЕЗИК СИ ГОВОРИТЕ ВКЪЩИ:
100%
90.1%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
6.2%

10%

3.7%

0%
Български

Турски

Ромски

Малко над 90% от анкетираните деца и младежи споделят, че в домовете им се говори на
български език. 6,2% от учениците говорят вкъщи на турски, а 3,7% на ромски.
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КОЕ Е НАЙ-ВИСОКОТО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ,
КОЕТО ТВОИТЕ РОДИТЕЛИ ПРИТЕЖАВАТ:
70%
61.2%
60%
48.5%

50%

42.5%
40%
29.9%
30%

20%
8.5%

7.2%

10%
1.9%

0.4%

0%
Майка

Баща

Начално образование (1-4 клас)

Основно образование (5-8 клас)

Средно образование (9-12 клас)

Висше образование (Университет)

Малко над 90% от учениците заявяват, че техните майки имат средно (48,5%) или висше
(42,5%) образование. Децата и младежите, чиито майки са с образование по-ниско от
средно, са с общ процентен дял от 9,1%. Майките на 7,2% от анкетираните са с последна
завършена образователна степен между 5 и 8 клас, а 1,9% между 1 и 4 клас. Бащите почесто не продължават образованието си в университет. Висшистите сред бащите са с
12,6% по-малко от тези при майките. Въпреки това, малко над 60% от анкетираните
ученици са заявили, че бащите им са със средно образование, което е с 12,7% повече от
този при майките. 8,5% от децата споделят, че бащите им имат основно образование, а
0,4% начално образование. Забелязва се, че макар майките по-често да завършват висше
образование, относително по-често спират обучението си в периода от 1 до 4 клас.
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КОИ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ УСТРОЙСТВА ПРИТЕЖАВА
ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО:
100%
89.9%
90%
80%

75.4%

70%
60%
50.9%
50%

44.1%

40%
30%
20%
10%
0%
Мобилен телефон

Лаптоп

Таблет

Стационарен компютър

Най-често притежаваното устройство във всяко домакинство е мобилният телефон.
Около 90% от анкетираните ученици имат мобилен телефон в дома си. Лаптопите са
значително по-разпространени от стационарните компютри, като домакинствата, в които
семейството работи на лаптоп вземат превес с малко над 30%. 50,9% от учениците
споделят, че имат таблет вкъщи.
Общо 3,5% от учениците посочват, че нямат нито едно от посочените устройства в дома си.
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II. Достъп до дистанционно обучение – информация, организация
и подкрепа
СЛЕД НАЧАЛОТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
УЧАСТВАШЕ ЛИ В ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ?
100%
90%

88.9%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
8.5%

10%

2.7%
0%
Да

Да, но не редовно

Не

Основен дял от децата и младежите са участвали в някаква форма на дистанционно
обучение след началото на извънредното положение в страната (88,9%). 8,5% от
анкетираните отговарят, че са вземали участие, но не редовно. Малко под 3% е делът на
деца и младежи, които по време на извънредното положение не са вземали участие в
никакви форми на обучение.
Статистическото разпределение показва, че групата на ученици, които не участват в
никаква форма на дистанционно обучение е съставена предимно от момчета и деца на
възраст между 11 и 13 години. Децата от ромски произход и тези с родители
притежаващи ниска степен на образование, също се обособяват с по-висок процентен
дял на непосещаващи дистанционна форма на обучение. От данните също така ясно се
вижда, че с намаляване на населеното място се увеличава броят на деца, които в момента
не са обхванати от образователната система.
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НАЛОЖИ ЛИ СЕ ДА ТИ ЗАКУПЯТ НЯКОЕ ОТ
СЛЕДНИТЕ УСТРОЙСТВА, ВЪВ ВРЪЗКА С
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?
25%

22.4%

20%

15%

10.5%
10%

8.8%

5%

3.7%

0%
Лаптоп

Мобилен телефон

Таблет

Стационарен компютър

Извънредното положение най-често е налагало закупуването на лаптоп, като 22,4% от
анкетираните споделят, че са се сдобили с такъв по време на изолацията. 10,5% са
получили мобилен телефон, а 8,8% таблет. Най-рядко са се закупували стационарни
компютри (3,7%).
Интересно е, че таблети по-често са били закупувани на учениците участващи редовно
в дистанционно обучение. От друга страна, при получилите стационарни компютри
вземат лек превес отговорилите, че не участват или участват нередовно във форми на
обучение извън класната стая. В различните етнически групи, също се наблюдават
определени тенденции. Семействата на деца, в чиито домове се говори на български
много по-често са закупували изброените устройства, докато тези от ромски най-рядко
са получавали такива. В случаите, в които са били закупени такива обаче, е ставало
въпрос най-вече за таблети.
Разпределението по възраст ни показва, че стационарни компютри са били закупувани
на по-малките ученици (между 11 и 12 годишна възраст), докато таблетите и мобилните
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телефони са били вземани най-вече за деца на възраст от 12 до 15 години. При избора за
закупуване на лаптоп не се наблюдава ясна тенденция свързана с възрастта на детето.

В КАКВИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВКЛЮЧВАШ?
Онлайн уроци на живо в платформи за онлайн
обучение и комуни

85.6%

Онлайн уроци на живо през социални мрежи (skype,
viber, face

45.6%

Получавам задачи и изпращам на
отговори/проекти/решения по е

33.7%

Обучението ни беше организирано чрез електронен
дневник

24.2%

Учене на уроци чрез телевизията

3.3%

Не участвам в нито едно от изброените

2.1%

Индивидуални онлайн уроци с помощта на учител
или друг човек

1.2%

Учител или друг човек/образователен медиатор ми
носи материа

0.8%
0%

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

Формите на обучение, в които децата най-често участват са онлайн уроци на живо в
платформи за онлайн обучение и комуникация (85,6%). 45,6% са се възползвали от
онлайн уроци на живо през социални мрежи, а 33,7% са комуникирали с преподавателите
си чрез е-мейл. Обучението чрез електронен дневник е относително по непопулярно, под
такава форма са се обучавали малко над 24%. Индивидуалните уроци онлайн и
подкрепата на място от образователен медиатор са най-рядко използваните подходи.
Учениците от 5 клас по-често са се възползвали от слабо разпространените подходи като
учене на уроци чрез телевизия, индивидуални онлайн уроци и посещения от медиатор.
По отношение на това кои деца не са участвали в нито едно от изброените, от данните
може да се твърди, че това са най-вече 11 годишните и тези на възраст между 16 и 17
години. Децата живеещи в села и такива от ромски произход най-често са споделяли, че
не участват в никаква форма на дистанционно обучение. Статистическото разпределение
обособява област Сливен като едно от населените места с най-голямо натрупване на деца
11

неучастващи в дистанционно обучение. Образованието на родителите изглежда също
оказва влияние върху това дали децата се обучават дистанционно или не. При
родителите с по-ниска степен на образование, начално или основно, се случва около 10
пъти по-често децата им да не са включени в дистанционно обучение.

ПОЛУЧИ ЛИ ЯСНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УРОЦИТЕ ОТ СТРАНА НА
УЧИЛИЩЕТО В НАЧАЛОТО НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
90%
81.5%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

14.8%

10%

3.7%

0%
Да

Не

Не знам

По-голямата част от учениците са на мнение, че са получили достатъчно ясна
информация от страна на училището за това как ще протече дистанционното обучение.
Делът на анкетираните заявили противоположно мнение е малко под 15%.
Най-много отрицателни отговори са дадени от децата на възраст между 11 и 12 години,
такива живеещи в столицата и учащи в основни или профилирани училища с разширено
изучаване на хуманитарни науки. Децата на родители с ниска степен на образование почесто са отговаряли, че не са получили ясна информация за организацията на уроците от
страна на училището в началото на дистанционното обучение. Данните също така сочат,
че децата и младежите получавали подкрепа от специалисти са значително по-уверени,
че са получили нужната информация, макар да се забелязва относително висок дял на

12

деца работили с ресурсен учител, които смятат, че не са били достатъчно добре
информирани.

ПОЛУЧИХТЕ ЛИ ПОДКРЕПА ОТ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ?
100%
92.4%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2.3%

1.0%

0.6%

0.4%

Ресурсен учител

Педагогически
съветник

Образователен
медиатор

Психолог

0%
Никой не ми помага

Над 90% от анкетираните деца и младежи не са получавали подкрепа от изброените
специалисти по време на извънредното положение в страната. Получавалите такава найчесто са взаимодействали с ресурсен учител (2,3%). 1% са получили подкрепа от
педагогически съветник, а 0,6% от образователен медиатор. Анкетираните най-рядко са
работили с психолог (0,4%).
Момчетата са получавали по-често подкрепа от ресурсни учители и психолози, докато
момичетата вземат превес сред срещалите се с педагогически съветници и образователни
медиатори. Учениците живеещи в селата са получавали подкрепа от ресурсни учители
по-често от останалите. Областите, в които такава най-често е била използвана от
подрастващите са Благоевград и Стара Загора. Младежите, които са били в единадесети
и дванадесети клас през изминалата година са получавали по-често от останалите
подкрепа от ресурсен учител. Анкетираните завършили шести клас, също се обособяват
като група използвала по-често този вид подкрепа. Статистическото разпределение
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показва също, че учениците от основни и средни училища са получавали помощ от
изброените специалисти по-често от останалите.
Обособява се и група на деца и младежи, които най-рядко са взаимодействали с
изброените специалисти. Според получените данни от изследването, учениците от
турски произход най-рядко са получавали подобна подкрепа, а когато това се е случвало
е било от ресурсен учител. Прави впечатление, че анкетираните ученици от ромски
произход по-често от останалите са взаимодействали с педагогически съветници и
образователни медиатори. Това би могло да се обясни с обичайно ниския социален
статус на родителите от тази етническа група, който поставя децата в риск от отпадане
от училище.

ПОМАГАШЕ ЛИ ТИ НЯКОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УЧИЛИЩЕ?
Специалисти от (дневен/
образователен) център

25.0%

Образователен медиатор

25.0%

33.3%

Педагогически съветник

50.0%
33.3%

33.3%

37.5%

Арт терапевт

62.5%

33.3%

Логопед

66.7%

40.0%

Психолог

60.0%

33.3%

Ресурсен учител

25.0%

Никой не ми помага

33.3%

20.0%
0%

66.7%
41.7%

40.0%
20%

Преди започване на дистанционното обучение

40%

40.0%
60%

80%

По време на дистанционното обучение

100%
И двете

Както вече посочихме по-нагоре в текста, учениците относително рядко са работили с
изброените специалисти. Доколкото това се е случвало, то е било предимно с ресурсен
учител, педагогически съветник и образователен медиатор. По-голямата част от
работилите с ресурсен учител споделят, че това се е случвало както по време на
дистанционното обучение, така и преди него. Учениците, на които е помагал
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педагогически съветник, също най-често са работили с него и преди въвеждането на
дистанционно обучение и след него. Получилите подкрепа от образователен медиатор се
разпределят равномерно между трите предложени възможности.

КАК ЗАПОЧНА ДА ТИ ПОМАГА ТОЗИ ЧОВЕК/ ТЕЗИ
СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?

Училището ми изпрати този човек

29.4%

Винаги съм получавал/а помощ от специалист

29.4%

Моите родители потърсиха специалист, защото се
нуждаех от помощ

23.5%

Бяхме потърсени от този човек след началото на
извънредното положение

17.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

По време на дистанционното обучение, учениците са получавали подкрепа най-вече след
като специалисти са им били изпратени от училището (29,4%) или са продължили
работата си с конкретен специалист, с който са работили и преди извънредната ситуация
(29,4%). 23,5% от учениците споделят, че родителите им са потърсили специалист, а
17,6%, че те са били потърсени от специалист.
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КОЛКО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВАШЕ ДА ПОЛУЧАВАШ
ПОДКРЕПА ОТ НЯКОЙ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, КОИТО
ПОМАГАТ ПО ВРЕМЕ НА В ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
60%

55.6%

50%

40%

27.8%

30%

20%
11.1%
10%

5.6%

0%
Винаги, когато имам
нужда от помощ

Има определени часове от Само, когато на тях им е Понякога, когато успея да
деня, когато ми помагат
удобно
се свържа с тях

Над 55% от анкетираните деца и младежи смятат, че са получавали подкрепа от
специалисти винаги, когато са имали нужда от такава. 27,8% споделят, че това се е
случвало предимно в предварително уговорени часове. Малко над 11% от анкетираните
са на мнение, че са получавали помощ само, когато е било удобно за избраните
специалисти, а 5,6% заявяват, че това се е случвало само, ако успеят да се свържат с тях.
Учениците от 11 и 12 клас са имали затруднения с намирането на учителите, тъй като е
трябвало да се съобразят с конкретни часове или да уцелят удобен момент за търсения
от тях преподавател, значително по-често от останалите. Споделилите, че това се е
случвало при условие, че успеят да се свържат с търсения специалист са десетокласници.
Сред по-малките се обособяват групи (училите в пети и шести клас през изминалата
година), които отговарят, че има определени часове от деня, през които могат да получат
помощ, ако такава им е необходима.
Прави впечатление, че живеещите в столицата са получавали подкрепа предимно в
случаите, когато са успели да осъществят връзка с търсения специалист, докато
населяващите областни градове в страната много по-често отговарят, че това се е
случвало винаги, когато имат нужда. Това би могло да бъде отдадено на по-високата
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натовареност на педагогическите специалисти работещи в столицата. Децата и
младежите населяващи села в страната споделят, че основният подход за получаване на
подкрепа е чрез определени часове от деня, когато специалистите са ангажирани с това.
Областите, в които учителите са предлагали подкрепа само в удобно за тях време са
Габрово и Шумен. Определени часове за консултации са били организирани най-вече в
областите Благоевград, Бургас и Сливен. Всички посочили, че са получавали помощ
понякога, когато успеят да се свържат с търсения специалист живеят в област Софияград.

ОТ КАКВА ПОМОЩ ИМАШЕ НУЖДА, ЗА ДА ТИ Е ПОЛЕСНО ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?

Помощ как да работя с платформите за онлайн
уроци, учебно съдържание, обучение

32.0%

Помощ как да подготвя уроците/домашните си, така,
че да са подходящи за специализиран софтуер за
онлайн обучение

24.0%

Помощ как да работя с различни програми (Word,
Excel, Power Point и др.)

18.7%

Помощ как да работя с компютър/таблет или др.
устройство

10.7%
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25%

30%

35%
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ОТ КАКВА ПОМОЩ ИМАШЕ НУЖДА, ЗА ДА ТИ Е ПОЛЕСНО ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?

Помощ как да работя с електронна поща

8.2%

Помощ как да ползвам средства за интернет
комуникация – Viber, Skype и др.

5.5%

Друго

0.6%

Нямах нужда от помощ

49.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Учениците най-често са се затруднявали с използването на онлайн платформи за
обучение (32%). 24% са имали проблем с подготовката на уроци или домашни, така, че
да са подходящи за избрания от тяхното училище специализиран софтуер за онлайн
обучение. Използването на програми като Word, Excel, Power Point е затруднило 18,7%
от учащите, а работата с компютър (или друго устройство) – 10,7%. Подрастващите найрядко са имали проблем с използването на електронна поща и други средства за интернет
комуникация.
Учениците над 16 годишна възраст са значително по-склонни да смятат, че нямат нужда
от помощ. Статистическото разпределение показва, че делът на ученици на 18 годишна
възраст, заявили, че нямат нужда от подкрепа е двойно по-голям от този при 11
годишните. Над 16 годишните, които са споделили такава потребност обаче, най-често
са имали нужда от помощ при работата с платформа за онлайн уроци и помощ при
подготовката на уроци или домашни, така, че да са подходящи за специализиран софтуер
за онлайн обучение. Учениците под 16 годишна възраст са имали проблем със същите
дейности, но много по-често са заявявали, че им е трябвала помощ при работата с Word,
Excel и Power Point.
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Анкетираните живеещи в столицата много по-рядко от останалите са споделяли, че имат
нужда от каквато и да е помощ по отношение на нововъведенията свързани с
дистанционното обучение. Подобна тенденция се наблюдава и сред учащите в
профилирани училища по изкуства и профилирани училища с разширено изучаване на
природоматематически науки. Учениците от турски произход най-често са споделяли, че
имат нужда от подкрепа, като едва една осма от анкетираните са заявили, че не са имали
нужда от помощ. За сравнение, сред учениците от български произход делът на
посочили, че нямат нужда от подкрепа е около една втора.

АКО НЕ УЧАСТВАШ ВЪВ ФОРМА НА ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ, КАКВА Е ПРИЧИНАТА?
Нямам достъп до интернет

46.2%

Нямам и не можем да си позволим нужната техника
(компютър, л

30.8%

Учебните часове са скучни/не е интересно

23.1%

Интернет връзката е нестабилна и често прекъсва

15.4%

Образованието е излишно – само загуба на време
пред компютър

7.7%

Нямам желание

7.7%

Родители ми решиха, че няма да участвам

7.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Учениците, които след началото на извънредното положение не са преминали към
дистанционна форма на обучение, посочват като основна причини липсата на достъп до
интернет (46.2%). Освен липсата на интернет като пречка се обособява и невъзможността
за закупуване на необходимата техника – компютър, таблет или друго (30,8%). 23,1%
посочват като причина това, че дистанционно провежданите часове са скучни, а 15,4%
че интернет връзката, с която разполагат е прекалено слаба.
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III. Взаимоотношения ученици-учители и ученици-родители по
време на дистанционното обучение
КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО
ТВОИТЕ УЧИТЕЛИ?

Учителите дават повече домашни

49.1%

Учителите не могат да работят добре дистанционно с
компютри/онлайн

28.7%

Учителите не дават ясни и разбираеми обяснения
онлайн

26.7%

Учителите сега са по-взискателни към нас

22.4%

Учителите ни дават интересни задачи и проекти

20.7%
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КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО
ТВОИТЕ УЧИТЕЛИ?

Учителите отмениха важни тестове и контролни

20.1%

Учителите не следят за посещения в часовете/ не
пишат отсъствия

20.1%

Учителите не ги интересува дали ние разбираме нещо
от уроците

17.7%

Учителите отделят повече внимание на всеки от
учениците

16.0%

Нито едно от посочените

9.0%

0%

20%

40%

60%
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Основен дял от анкетираните ученици са на мнение, че по време на дистанционното
обучение учителите дават повече домашна работа за вкъщи (49,1%). Притеснителен е
високият процент на деца и младежи посочили, че преподавателите им не се справят
добре с дистанционната работа. Такъв отговор дават над 28% от анкетираните. 26,7%
посочват, че преподавателите не успяват да дадат ясни и разбираеми обяснения онлайн,
а 22,4%, че след въвеждането на дистанционното обучение – учителите са станали много
по-взискателни към тях. 20,7% не намират задачите и проектите, по които работят за
интересни. С равни процентни дялове от 20,1% се посочва, че учителите не следят за
присъствие в учебните часове и са започнали да отменят важни тестове и контролни.
17,7% от анкетираните са на мнение, че учителите не се интересуват дали преподаваният
материал се разбира, а 16, че всъщност по време на извънредното положение учителите
отделят повече внимание на всеки ученик.
От прекомерното натоварване с домашни се оплакват предимно учениците от седми и
осми клас. Тази група е и значително по-склонна да смята, че преподавателите не успяват
да се справят достатъчно добре с дистанционната работа и обучение. Забелязва се също,
че учениците живеещи в столицата по-често споделят, че според тях учителите не могат
да работят добре дистанционно, не следят за посещение в часовете им, както и това, че
отменят важни тестове и контролни. Живеещите извън столицата вземат превес сред
посочилите, че преподавателите са по-взискателни и напълно обратното – не се
интересуват дали уроците са разбираеми.
Статистическото разпределение показва и друга интересна тенденция, учениците, които
не са се възползвали от помощта на специалист са значително по-склонни да смятат, че
учителите не се справят с дистанционната работа, не следят за присъствия и отменят
важни тестове и контролни, спрямо работилите с ресурсен учител. Учениците работили
с ресурсен учител от своя страна, подкрепят по-силно твърдението, че учителите не дават
ясни и разбираеми обяснения онлайн и като цяло са по-взискателни.
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А КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ НАЙ-ДОБРЕ
ОПИСВАТ ОТНОШЕНИЕТО НА ТВОИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ
УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
Учителите се държат с нас добре – както се държаха
и преди

66.3%

Учителите се оттнасят по-добре към нас

27.3%

Учителите по-рядко повишават глас и ни крещят в
сравнение с

21.8%

Учителите се отнасят по-лошо към нас

2.9%

Учителите по-често повишават глас и ни крещят в
сравнение с

2.9%

Учителите се държат с нас лошо – както се държаха и
преди

2.3%
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Цялостното усещане на учениците за отношението на преподавателите по време на
дистанционното обучение е, че се държат добре. 66,3% отговарят, че отношението им е
положително, както и е било и преди това, а 27,3% дори отбелязват, че според тях
преподавателите се държат по-добре. 21,8% са забелязвали, че по време на онлайн
уроците по-рядко се повишава тон в сравнение с работата на място в училище. Общият
дял на ученици съобщили за влошаване в отношението на учителите към учениците е
8%.
Учениците, които са на мнение, че отношението на преподавателите към тях се е
влошило са най-често младежи, които завършили осми клас през изминалата година.
Живеещите в села по-често от останалите смятат, че учителите са започнали да
повишават глас, докато сред живеещите в столицата се обособява група на посочили, че
като цяло държанието на учителите е по-лошо. Въпреки това, живеещите в София вземат
превес и сред анкетираните отговорили, че учителите се държат добре, както и преди
извънредното положение в страната. Анкетираните ученици от цялата страна като цяло
не смятат, че извънредното положение, наложило преминаване към дистанционна форма
на обучение, е променило към по-лошо поведението на преподавателите. Те се
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обединяват около мнението, че учителите се отнасят по-добре към тях, защото разбират,
че им е трудно.

КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО
ТВОИТЕ РОДИТЕЛИ?

Родителите се интересуват повече от учебния процес

34.3%

Родителите ми помагат повече с ученето

32.6%

Родителите ми контактуват по-често с учителите

20.1%

Родителите ми са много изнервени от
дистанционното обучение

15.6%
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КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СЕ ОТНАСЯТ ДО
ТВОИТЕ РОДИТЕЛИ?

Родителите ми не разбират колко съм натоварен сега
с учене

12.5%

Родителите ми ми се карат по-често от преди за неща
свързани с училището

8.2%

/ Родителите ми направиха много разходи, за да мога
да се включа в дистанционното обучение

7.4%

Нито едно от посочените

26.9%
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Аналогично с отговорите по отношение на поведението на учителите, децата и
младежите са по-склонни да смятат, че родителите им са променили поведението си към
положителни страни. 34,3% от учениците споделят, че родителите им се интересуват
повече от учебния процес, а 32,6%, че им помагат повече с учението. 20,1% от децата
смятат, че по време на дистанционното обучение родителите им контактуват по-често с
учителите. Значително по-рядко се срещат мненията, че извънредната ситуация и
промяната в начина на обучение е повлияла отрицателно върху отношението на
родителите към децата. 15,6% от учениците между 5 и 12 клас са на мнение, че
родителите има са по-изнервени от обикновено, а 12,5% смятат, че не получават от тях
разбиране за натоварването, което носи дистанционното обучение. Малко над 8% са
споделили, че забелязват родителите им да се карат по-често от преди. Прекомерни
разходи за дистанционното обучение са били направени в семействата на 7,4% от
анкетираните деца и младежи.
Децата между пети и осми клас изказват значително по-положителни мнения от
останалите за това как се отразило дистанционното обучение на родителите им. За
разлика от тях учениците между девети и дванадесети клас са много по-склонни да
отговарят с „Нито едно от посочените“. Тези тенденции вероятно са в резултат от това,
че по-малките ученици имат нужда от родителите си в процеса по обучение в по-голяма
степен, докато младежите са относително по-автономни в образователния процес. Прави
впечатление, че и тук образователната степен на родителите играе относително голяма
роля. Децата на родители с нисък образователен ценз ( от 1 до 4 клас) са значително посклонни от останалите да не избират нито едно от твърденията или да споделят, че
родителите им не разбират колко са натоварени в момента.
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IV. Оценка за дистанционното обучение
КОИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
Не ставам рано, за да се придвижа до училище

56.9%

По време на дистанционното обучение мога да уча
където искам

55.4%

Ученето вкъщи позволява да комбинирам учене с игри
или други дейности

36.6%

Може да си разменяме написани домашни без да
разберат учителите

25.5%

Ученето онлайн е по-лесно

24.6%

По време на дистанционното обучение мога да получа
съвет/помощ от учител по всяко време

24.4%
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КОИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
По време на дистанционното обучение подготвям полесно домашните

23.8%

По време на дистанционното обучение намирам полесно материали за учене

23.0%

Храня се по-здравословно

19.7%

По време на дистанционното обучение мога да
посещавам часове, които пожелая

16.8%

Учителите се държат по-добре с нас

16.6%

Оценките ми станаха по-добри

16.4%
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КОИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
Не се налага да виждам съученици, които са ми
неприятни

16.4%

По време на дистанционното обучение мога да
посещавам предметите, които искам

15.8%

Получавам повече внимание и подкрепа от
родителите си

14.4%

Дистанционното обучение няма предимства

10.9%

Не съм съгласен с нито едно от посочените
твърдения

2.3%
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Най-често изтъкваните предимства по отношение на дистанционното обучение са
свързани с това, че на учениците не се налага да стават рано, за да се придвижат до
училище (56,9%) и могат да учат, където си поискат (55,4%). 36,6% намират за най-голям
позитив това, че ученето вкъщи позволява да се комбинират учене с игри, а 25,5% са поскоро доволни от това, че могат безнаказано да разменят домашните си работи със
съученици. С относително сходни процентни дялове като предимства се посочват
възможностите за подкрепа от учител по всяко време и това, че обучението онлайн е полесно. 23,8% смятат, че подготвят по-лесно домашните си по време на дистанционното
обучение, а 23%, че намират по-лесно материали. 19,7% от анкетираните са посочили
като най-положителна страна това, че успяват да се хранят по-здравословно. С
относително равни дялове от около 16% се обособяват смятащите, че най-големите
предимства се крият в това, че могат да посещават часове, когато пожелаят, учителите
се държат по-добре, не им се налага да виждат хора, които не харесват, подобрили са
оценките си и имат възможност да посещават предметите, които искат. Малко над 14%
споделят, че получават повече внимание от родителите си. Учениците значително порядко не успяват да намерят никакви предимства на дистанционното обучение (10,9%).
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Момичетата подкрепят и трите най-често посочвани твърдения в по-голяма степен.
Впечатление прави, че учениците на възраст под 15 години, също са значително посклонни да изберат някое от трите твърдения. По-големите ученици намират ученето
онлайн за по-лесно от останалите, но вземат превес и при смятащите, че дистанционното
обучение няма никакви предимства. Другите най-силно обособени групи на смятащи
дистанционното обучение за изцяло грешна практика са тези на учениците от ромски
произход и такива, чиито родители са с ниска степен на образование. Значително поскептични към формите на дистанционно обучение са и живеещите в област Велико
Търново, Габрово, Пазарджик, Сливен и Търговище.

КОИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?
Ученето онлайн ми отнема повече време, защото се
разсейвам

39.2%

Уроците не са направени така, че да стават за
преподаване онлайн

33.5%

Онлайн обучението е просто стоене пред компютъра
и слушане на учителката и не е направено интересно

28.7%

Сега разбирам по-малко от материалите по отделните
предмети от преди

27.3%

Интернетът вкъщи е слаб и се случва да се разпада
връзката

26.1%
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КОИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ?

Дистанционното обучение няма недостатъци

5.3%

Учителите се държат по-лошо с нас

1.2%

Вкъщи няма достатъчно храна за мен, докато в
училище имах

0.8%

Не съм съгласен с нито едно от посочените
твърдения

10.3%
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Основният недостатък на дистанционното обучение е свързан с това, че вкъщи децата и
младежите се разсейват и ученето им отнема повече време (39,2%). 33,5% от учениците
са на мнение, че уроците не са достатъчно добре пригодени за преподаване онлайн. С
относително равни дялове се посочва, че онлайн обучението е просто стоене пред
компютър (28,7%) и сега разбират по-малко от преподаваните материали (27,3%). 26,1%
считат за най-голям недостатък това, че учебният процес зависи от интернет връзка,
която не винаги е добра, а 16% от учениците не могат да се ориентират добре. С
относително равни дялове от около 10% се обособяват смятащите за недостатък на
дистанционното обучение това, че оценките им са се влошили и че ситуацията
предизвиква повече конфликти между родителите им. 8,6% са на мнение, че по този
начин не могат да се подготвят за матурите, а 5,5% изтъкват това, че в дома им е
прекалено шумно и не могат да учат. Много слабо са разпространени мненията, че
учителите са започнали да се държат по-зле и че в училището се предлага достатъчно
храна.
Младежите на 19 години са изразили най-силна подкрепа към дистанционното обучение
като форма на преподаване. Сред тях делът на отговорили, че то няма никакви
недостатъци е около три пъти по-голям от този при останалите. Живеещите в столицата
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на страната, също показват близо два пъти по-високо одобрение на този модел на
преподаване. Дистанционното обучение е било оценено като подход „без недостатъци“
предимно от учащи в професионални гимназии с разширено изучаване на хуманитарни
науки и такива от професионални гимназии по изкуства.

V. Мотивация и образователни перспективи
КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ТЕБ?
40%
35.7%
35%
30%
25%

23.4%
21.6%

20%

19.3%

15%
10%
5%

0%
След това дистанционно След това дистанционно И преди, и сега не ми се
обучение ми стана пообучение загубих
учеше
интересно да уча по някои всякакво желание да уча
предмети

Винаги ми е било
интересно да уча

Най-голям дял от анкетираните ученици – 37,7%, споделят, че желанието и интересът
към ученето винаги са присъствали в тяхното ежедневие. Дистанционното обучение е
станало причина за повишен интерес към ученето сред част от учениците – 23,4% от тях
заявяват, че техният интерес към определени учебни предмети е нараснал след началото
на дистанционното обучение. 21,6% е делът на анкетираните ученици, при които
дистанционното обучение е имало демотивиращ ефект – те са на мнение, че вследствие
на новата обстановка са загубили всякакво желание за учене. При 19,3% от учениците
желание за учене не е имало нито преди, нито към настоящия момент.
Разпределението по пол показва, че момичетата в по-голяма степен декларират, че у тях
интерес към ученето винаги е съществувал, докато момчетата по-често са посочвали, че
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вследствие на дистанционното обучение са проявили засилен интерес към някои
определени предмети, както и че интересът им е бил нисък както преди, така и след
началото на извънредното положение.
Учениците от девети клас по-често посочват, че у тях се е зародил интерес към някои
предмети по време на дистанционното обучение, докато десетокласниците са по-склонни
към демотивация и загуба на желание за учене. Повече ученици от 11 клас споделят, че
ниският интерес към учебния процес се запазва и по време на дистанционното обучение.
Учениците от пети клас по-често посочват, че винаги им е било интересно да учат.

КАТО ЦЯЛО КАК СЕ ОТРАЗИ ДИСТАНЦИОННОТО
ОБУЧЕНИЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ТИ В УЧИЛИЩЕ?
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50.4%
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Няма промяна Справям се поСправям се
при
зле от преди
много по-зле от
представянето ми
преди

Не мога да
преценя

Малко над половината от участниците в проучването (50,4%) споделят, че
дистанционното обучение не е оказало влияние върху техните образователни резултати
и че промяна вследствие на новата учебна обстановка не се наблюдава. 19,3% от
анкетираните отчитат негативно въздействие върху резултатите си в училище и смятат,
че се представят по-зле от преди. За 16,5% от учениците дистанционното обучение е
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повлияло по-скоро положително, като тяхното представяне се оценява като по-добро.
Оценки в двете крайности – много по-добро и много по-лошо представяне, са поставили
съответно 4,7% и 3,5% от респондентите, а 5,6% не могат да определят как
дистанционното обучение е повлияло на техните образователни резултати. При
сумиране на положителните оценки, от една страна, и отрицателните, от друга, се
забелязва, че отрицателните превишават с малко позитивните – 22,8% определят своите
резултати като по-лоши или много по-лоши, а 21,2% - като по-добри или много по-добри.
Учениците от ромски произход са по-склонни да определят своите резултати като полоши или много по-лоши вследствие въвеждането на дистанционно обучение, докато
децата от български и турски произход по-често смятат, че образователните им резултати
са по-добри или са останали непроменени.

А КАК СЕ ОТРАЗИ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
ВЪРХУ ТВОЯТА ГОТОВНОСТ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ
КЛАСОВЕ И ИЗПИТИ?
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Изцяло не съм
подготвен

Не мога да преценя

Най-голям дял от участниците в проучването – 45,8%, намират себе си за „донякъде
подготвени“ по отношение на следващите класове и изпитите, които им предстоят. При
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19,2% от респондентите дистанционното обучение се е отразило негативно и те
определят себе си като по-скоро неподготвени за предстоящите изпити или за следващия
клас. 15,9% от учениците смятат, че са напълно подготвени за това, което им предстои,
а 5,8% - че са напълно неподготвени. 13,4% от анкетираните изпитват затруднения в
преценката си за влиянието на дистанционното обучение върху тяхната готовност за
следващите класове или за предстоящите изпити.
Учениците от девети клас в по-голяма степен намират себе си за напълно подготвени за
следващите класове или за предстоящите изпити, а учениците от осми и дванадесети клас
– за донякъде подготвени. Учениците от десети клас по-често считат, че поради
дистанционната форма на обучение те са изцяло неподготвени за бъдещите
образователни предизвикателства.
Децата от български произход по-често посочват опцията „напълно подготвен“, докато
„донякъде подготвен“ и „изобщо не съм подготвен“ са избирани по-често от ученици от
ромски и турски произход.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИШ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ СЛЕД 7
КЛАС?
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Над 90% от учениците между 5-ти и 7-ми клас възнамеряват да продължат своето
образование и след седми клас по собствено желание, а 3% плануват да го направят,
защото така искат техните родители. 0,9% е делът на категорично заявяващите, че няма
да продължат образованието си след седми клас, а по 0,4% - на споделящите, че няма да
го продължат въпреки желанието си, и на тези, които ще спрат с училището поради липса
на финансови възможности.
Разпределението по етническа принадлежност показва, че сред учениците от турски
произход желанието на родителите е по-често посочвано като причина за продължаване
на образованието след седми клас. Децата от ромски произход в по-голяма степен
заявяват, че няма да продължат обучението си в следващ клас поради финансови
причини. Децата от турски произход по-често са категорични, че няма да продължат
своето образование.
Делът на участващите във въведеното в страната дистанционно обучение, които
възнамеряват да продължат своето образование след седми клас, е по-висок спрямо дела
на тези, които не са се включвали в дистанционните занятия. Заявилите, че са участвали
в обучението, но не редовно, по-често посочват готовност да продължат образованието
си поради желанието на родителите си, докато неучаствалите по-често споделят, че няма
да продължат да учат поради финансови причини.
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А РЕШИЛ ЛИ СИ КЪДЕ ИСКАШ ДА УЧИШ СЛЕД 7
КЛАС?
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36,1% от учениците от пети до седми клас все още не са решили къде искат да продължат
своето образование след седми клас. Готовност с решение и посещение на уроци за
подготовка са заявили 32% от учениците, а 27,4% са взели своето решение за желаното
място за продължаване на образованието, но смятат, че е рано за подготовка.
Момичетата по-често посочват, че взели решение къде ще продължат образованието си
и вече се провеждат подготовка. Техният дял е по-висок спрямо този на момчетата и
когато става въпрос за взето решение, но все още незапочнала подготовка. Момчетата в
по-голяма степен посочват, че все още не са избрали къде искат да продължат
образованието си.
Седмокласниците много по-често от учениците в пети или шести клас заявяват, че вече
са взели своето решение за мястото, където искат да учат, и че вече ходят на уроци. Наймного петокласници все още не са решили къде биха желали да продължат
образованието си след седми клас.
Прави впечатление, че децата на родители с по-висока образователна степен по-често са
взели решение за мястото, където искат да учат и вече се подготвят, като посещават
необходимите курсове.
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ЩЕ ПРОДЪЛЖИШ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ СЛЕД 10
КЛАС?
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Вече съм в погорен клас

91,2% от анкетираните ученици между пети и десети клас заявяват, че имат желание да
продължат своето образование след десети клас. 2,9% възнамеряват да продължат своето
образование поради желанието на родителите си. Отказът от по-нататъшно образование
и заявено предпочитание за работа вместо това се споделя от 1,1% от учениците. 0,8% са
заявилите, че няма да продължат в по-горен клас поради липса на финансови
възможности, а 0,5% са категорично посочилите, че няма да продължат образованието
си след десети клас.
Разпределението по пол показва, че момичетата по-често заявяват готовност да
продължат образованието си след десети клас по собствено желание. Момчетата почесто посочват, че биха продължили поради желанието на родителите си. При тях се
наблюдава по-голяма склонност към прекъсване на образованието поради финансови
причини или желание за работа.
Децата на родители с по-високо образование са по-склонни да продължат своето
образование след десети клас.
Учениците с български произход по-често заявяват, че искат да учат и след десети клас
по собствено желание. При децата от турски произход е по-характерна готовността за
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продължаване на образованието поради желанието на родителите. Децата от ромски
произход по-често заявяват, че не възнамеряват да учат повече, тъй като предпочитат да
работят или поради липса на финансови средства.
Делът на учениците, които не са участвали в дистанционното обучение и смятат да
продължат образованието си, е по-малък от този на участвалите, изразили готовност да
продължат. Сред неучастващите в дистанционната работа се наблюдава по-често заявка
за отказ от образованието след десети клас поради финансови причини.
А РЕШИЛ ЛИ СИ КЪДЕ ИСКАШ ДА УЧИШ СЛЕД 10
КЛАС?
40.0
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По отношение на решението къде искат да продължат своето образование след десети
клас с най-голям дял са учениците, които вече са взели подобно решение, но смятат, че
все още е рано за подготовка за изпити – 37,2%. 36,6% от учениците между пети и десети
клас все още не са взели своето решение за желаното място, където да продължат
образованието си по-нататък, а 18,3% - вече са го взели и се подготвят активно чрез
посещаване на курсове по съответните предмети.
Повече момичета са взели своето решение за мястото, където искат да продължат
образованието си – и когато става въпрос за решение и посещаване на уроци, и когато
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има само решение, но без допълнителна подготовка към настоящия момент. Момчетата
по-често заявяват, че още не са направили избора си за своето бъдещо образование.
Учениците от осми, девети и десети клас в по-голяма степен са взели своето решение за
бъдещото място на обучение и вече осъществяват подготовка. Петокласниците и
шестокласниците по-често още не са решили къде биха желали да учат.
Взелите участие в дистанционното обучение по-често са посочвали, че вече са решили
къде искат да учат и че вече се подготвят, както и че за момента само са взели решение,
но е рано за подготовка.
Разпределението по етническа принадлежност показва, че за децата от български
произход е по-характерно вече да са направили избора си за бъдещо училище и вече да
се готвят за прием, докато при децата от ромски произход по-често се случва да са взели
решение, но да смятат, че е рано за подготовка. Учениците от турски произход в поголяма степен не са направили избор към настоящия момент или не знаят къде искат да
продължат образованието си.

ЩЕ ПРОДЪЛЖИШ ЛИ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ СЛЕД 12
КЛАС?
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Мнозинството от анкетираните ученици от 5-ти до 12-ти клас са категорични, че ще
продължат образованието си след 12-ти клас по свое желание – техният дял е 76,8%. 6,8%
смятат да се откажат от последващо образование и да го заменят с упражняване на
работна дейност, а 5,2% от респондентите все още не са взели своето решение за времето
след завършване на 12-ти клас.
Момичетата по-често заявяват готовност за продължаване на образованието по свое
желание, докато при момчетата желанието на родителите е по-решаващ фактор, водещ
до решението да продължат да учат. Момчетата са по-склонни към започване на работа,
след като завършат училище.
Децата, които живеят в столицата или в големите областни центрове на страната, в поголяма степен заявяват готовност да продължат образованието си както по собствено
желание, така и по желанието на родителите си. Учениците от по-малките градове и от
селата са по-склонни да се отказват от по-нататъшното си образование за сметка на
работа.
Учениците от български произход по-често посочват, че ще продължат да учат по
собствено желание, докато при децата от турски произход желанието на родителите
оказва по-силно въздействие. Учениците от ромски произход в по-голяма степен няма да
продължат образованието си след 12-ти клас поради липса на необходимите финансови
средства или поради желание да работят, след като завършат средното си образование.
Участниците в дистанционното обучение по-често заявяват готовност да продължат да
учат след 12-ти клас по собствено желание. Учениците, които не са се включвали в
дистанционните форми на обучение, са по-склонни към отказ от по-нататъшно
образование и към невъзможност да продължат поради недостиг на пари.
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А РЕШИЛ ЛИ СИ КЪДЕ ИСКАШ ДА УЧИШ СЛЕД 12
КЛАС?
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По отношение на решението за това къде ще продължат своето образование с най-голям
дял са учениците, които все още не са решили и подобно решение предстои – 43,8%.
28,6% вече са направили свое избор, но считат, че е рано за подготовка. 19,8% от
участниците в проучването попадат в групата на решилите къде искат да учат след 12
клас и посещават курсове за подготовка.
Учениците между девети и 12-ти клас по-често заявяват, че са готови с избора си за
място, където да продължат образованието си, и че вече ходят на уроци за подготовка.
Децата в пети, шести, седми и осми клас в по-голяма степен споделят, че все още не са
взели подобно решение.
Учениците, чиито родители са с по-висока образователна степен, по-често са направили
избор за мястото, на което желаят да продължи тяхното образование.
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ДОКОЛКО РЕШЕНИЕТО ТИ ДАЛИ ДА ПРОДЪЛЖИШ ДА
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До голяма степен дистанционното обучение не оказало влияние върху нагласите на
учениците за продължаване на тяхното образование – 82,1% от участниците в
проучването заявяват, че новата образователна обстановка изобщо не е повлияла на
решението им дали да продължат в следващ клас. При 7,8% от учениците
дистанционното обучение е повлияло частично на взетото решение, а в 1,4% от случаите
е оказало силно влияние. 8,7% от респондентите се затрудняват да оценят въздействието
на новосъздалата се ситуация върху решението, което са взели.
Учениците, които не са се включвали в дистанционното обучение, по-често споделят, че
решението им дали да продължат да учат, е изцяло повлияно от новата обстановка.
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ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ, В КОИТО УЧАСТВА В
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРОМЕНИ ЛИ СЕ
НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛИШ ЗА ТВОЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ?
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53% от учениците между 5-ти и 12-ти клас не намират промяна в начина, по който мислят
за своето образование. За 32,5% дистанционното обучение е оказало някаква промяна
върху техните образователни нагласи, а 4,8% са на мнение, че новата обстановка е
променила изцяло начина, по който възприемат образователния процес.
Децата, които живеят и учат в столицата, по-често свидетелстват за цялостна или
частична промяна в начина, по който те мислят за своето образование.
Разпределението по етнически произход показва, че при учениците от български
произход по-често е имало цялостна промяна в начина им на мислене за образованието.
Децата от турски произход в по-голяма степен споделят за частична промяна, а тези от
ромски произход не намират съществена промяна в нагласата си към образователния
процес.
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КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ СА НАЙ-БЛИЗКО ДО
НАЧИНА, ПО КОЙТО МИСЛИШ ЗА ТВОЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ?
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46,8% от участниците в проучването отчитат, че са осъзнали каква трудност
представлява изнасянето на образователния процес от училищната среда. Разбирането,
че вложените усилия са от съществена важност за постигане на добри резултати, се
споделя от 43,7% от учениците, докато 39,2% обвързват допълнителното учене извън
училище с придобиването на по-добро образование. Желанието за обучение във висше
учебно заведение и увереността, че доброто представяне на изпитите води до попадане в
по-добро училище, са сред останалите най-чести начини, по които учениците мислят за
своето образование. Най-малък е делът на респондентите, които споделят мнението, че
дори и да отпаднат или да бъдат изключени от училище, това няма да повлияе на
развитието на техния живот – 2,3%.
Участниците в дистанционното обучение по-често споделят, че са осъзнали колко е
трудно да се учи извън училище. Те в по-голяма степен оценяват важността на добрата
подготовка като предпоставка за попадане в качествена образователна институция.
Участвалите в дистанционните форми на обучение са по-склонни към кандидатстване в
университет, както и към желание за инвестиране на повече усилия в името на подоброто образование. Децата, които не са били част от въведения дистанционен формат,
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в по-голяма степен смятат, че дори и да прекъснат по някаква причина своето обучение,
това няма да доведе до проблеми в тяхната житейска реализация.
Децата от малцинствените групи по-често споделят за предпочитания към работата за
сметка на образованието. Учениците от ромски произход са по-склонни да смятат, че
преждевременният отказ от образование няма да повлия на техните житейски шансове.
КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПИТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7-МИ КЛАС,
СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕБ?
Притеснявах се, защото смятах, че не съм достатъчно
подготвен/а за предстоящите изпити

46.0

Смятам, че изпитите бяха по-лесни, защото заради
извънредното положение имаше по-малко теми,…
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По време на дистанционното обучение имах повече
време за подготовка за предстоящите изпити
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Притеснявах се допълнително от изместване на
датите за провеждане на изпитите
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родители в дните на провеждане на изпитите
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Притеснявах се, защото не успях да ходя на частни
уроци

4.8

Не се притеснявах, защото очаквах, че ще има повече
учители, които ще следят за реда и дисциплината в…
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По отношение изпитите след 7-ми клас най-силно е било притеснението от недостатъчна
подготовка – 46% от седмокласниците споделят, че са се чувствали по подобен начин.
44,4% от анкетираните ученици в 7-ми клас намират изпитите за по-лесни поради помалкото материал, включен в изпитното съдържание. 39,7% от седмокласниците
отчитат, че по време на дистанционното обучение са имали повече време за подготовка
за предстоящите изпити. Притеснение от изместване във времето на датите за
провеждане на външното оценяване е изпитвано от 31,7% от учениците в 7-ми клас.
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КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ ТВЪРДЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ СЛЕД 12-МИ
КЛАС, СЕ ОТНАСЯТ ДО ТЕБ?
По време на дистанционното обучение имах повече
време за подготовка за предстоящите изпити
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Притеснявам се, защото смятам, че не съм достатъчно
подготвен/а за предстоящите изпити

22.7

Мисля, че заради извънредното положение приемът в
университет ще бъде по-лесен

20.5

Смятам, че изпитите ще бъдат по-лесни, защото
заради извънредното положение ще има по-малко
теми, които ще бъдат включени

18.2

Притеснявам се, че ще има струпване на деца и
родители в дните на провеждане на изпитите

13.6

Притеснявам се, защото не успях да ходя на частни
уроци

9.1

Не се притеснявам, защото ще има повече учители,
които ще следят за реда и дисциплината в дните за
провеждане на изпитите

9.1

Притеснявам се дали ще успея да набавя всички
необходими документи за явяване на матурите и
кандидатстудентските изпити

9.1
0.0

5.0

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

40,9% от учениците в 12-ти клас отчитат дистанционното обучение като фактор, който
им е осигурил допълнително време за подготовка за зрелостни изпити. При 27,3% от
респондентите са съществували притеснения, че поради извънредната ситуация датите
за матурите ще бъдат изместени във времето, а при 22,7% притеснението е било
продиктувано от усещане за не достатъчно добра подготовка за изпитите. 20,5% от
бъдещите зрелостници са на мнение, че извънредното положение ще доведе до по-лесен
прием във висшите учебни заведения.
Разпределението по пол показва, че повече момичета са на мнение, че въведеното
дистанционно обучение им е дало допълнително време за подготовка, докато момчетата
са по-склонни да смятат, че изпитите са били по-лесни поради по-малкото учебен
материал, включен в изпитното съдържание.
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ПОСЕЩАВАШ ЛИ НЯКОЕ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ?
Да, но това се случва всяко лято
94.1%

100.0%

Да – за първи път това лято
96.4%
95.4%

Не

98.1%

98.1%

90.0%
82.8%
80.0%
70.0%

64.3%

60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.8%
20.0%
10.0%

14.9%
10.4%
6.8%

4.2%
1.7%

3.4%
1.3%

2.9%
0.6%

0.4%1.5%

0.4%1.5%

Лятна частна
занималня

Лятна частна
академия с
включени
занимания по
предмети

0.0%
Допълнителна Допълнителни
Участие в
Допълнителни
Лятна
самоподготовка частни уроци летни уроци и
часове в
занималня,
вкъщи
по различни
занимания
училище
която е
предмети
организирани
предоставяна
от училището
от училището
ми

Мнозинството от анкетирани ученици между 5-ти и 12-ти клас традиционно не са
посещавали и не посещават допълнителни образователни дейности като допълнителни
часове в училище, лятна занималня, частни уроци или други събития, организирани
както от училището, така и по лична инициатива. Допълнителната самоподготовка
вкъщи е единствената дейност, която е относително по-популярна сред учениците –
20,8% споделят, че това се случва всяка година, а 14,9% - че през настоящата година се
случва за първи път. По отношение на допълнителните частни уроци 10,4% посочват, че
посещават такива всяка година, а 6,8% - че това се случва за първа година.
Повече момичета са посетили за първи път тази година частни уроци по определени
предмети. Те са по-склонни и към засилена самоподготовка вкъщи спрямо момчетата.
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Учениците от шести и седми клас в по-голяма степен заявяват, че за първа година
посещават частни уроци по избрани от тях предмети. Учениците от шести, седми и осми
клас по-често отговарят, че през тази година за първи път отделят повече време за
самоподготовка вкъщи.

VI. Психологически и социални аспекти на дистанционното
обучение
В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЛКО ВРЕМЕ
ОТДЕЛЯШE ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ?

80%

70.9%
По-малко време

70%

Същото време

Повече време

60%
50.3%
47.2%

50%
40.7%

37.9%

40%

30%
22.3%
20%

10%

14.9%
8.9%

6.8%

0%
Хранене

Спане

Физически упражнения и
активности
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В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЛКО ВРЕМЕ
ОТДЕЛЯШE ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ?
По-малко време

Същото време

Повече време

70%
61.0%
60%

57.1%
51.2%

50%
43.6%
40%

30%

24.9%

22.5%
17.9%

20%

16.5%

10%

5.2%

0%
Прекарване на време навън

Прекарване на време с приятели

Прекарване на време със
семейството

В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕТО НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЛКО ВРЕМЕ
ОТДЕЛЯШE ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ?
По-малко време

Същото време

50%

Повече време

46.0%
43.1%

45%

41.6%

44.7%

40.6%

40.6%

40%
35%
30%
25%
20%
15%

15.3%

13.5%

14.7%

10%
5%
0%
Прекарване на време в гледане на Прекарване на време в гледане на Прекарване на време с приятели,
телевизия, игра на видео /
телевизия, игра на видео /
но дистанционно (например
компютърни игри или използване компютърни игри или използване
онлайн чрез социални медии,
на социални медии за
на социални медии за развлечение
текстови съобщения)
образователни цели, включително
училищна работа
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Прекарването на време с приятели, прекарването на време навън и физическата
активност са трите дейности, за които най-много ученици споделят, че отделят по-малко
време от началото на извънредното положение спрямо периода преди него. Пандемията
от коронавирус и въведените ограничителни мерки са довели до това, че учениците
между 5-ти и 12-ти клас прекарват повече време със семействата си, прекарват повече
време в спане, в използване на електронни устройства за развлекателна цел, както и в
дистанционна комуникация с приятели. Храненето е дейността, за която най-много
респонденти споделят, че отделят същото време, както и преди пандемията.

ПО ВРЕМЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:
Липсваха ми контактите с приятели и съученици

78.9%

Липсваха ми заниманията в училище

53.2%

Чувствах се по-зле от дългото стоене пред
компютъра

27.5%

Чувствах се по-уморен от преди

25.5%

Чувствах се самотен вкъщи

21.6%

Нямах желание да пиша домашни

19.3%

Дистанционната работа ме накара да се чувствам понеуверен в в себе си

19.1%

Нямах желание да участвам в уроците

18.9%

Чувствах, че не се справям достатъчно добре с
уроците и домашните

18.7%

Чувствах се зле, защото няма да има
балове/празненства по случай завършване на средно
образование
Нито едно от посочените

9.2%

7.6%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%

Липсата на контактите с приятели и съученици е най-често срещаното неприятно
усещане сред българските ученици между 5-ти и 12-ти клас – 78,9% заявяват, че са се
чувствали по подобен начин вследствие на извънредната ситуация. 53,2% от
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анкетираните споделят, че заниманията в училище са представлявали липса за тях. При
27,5% дългото стоене пред компютъра е довело до изпитване на неприятни чувства, а
25,5% са се чувствали по-уморени от преди. Най-малък е делът на респондентите, които
посочват липсата на балове и празненства по случай завършване на средното
образование като повод за неприятни усещания – 9,2% от анкетираните.
Разпределението по пол показва, че момичетата се чувстват по-уморени, по-зле от стоене
пред компютъра и по-несигурни в справянето с училищните задачи спрямо момчетата.
Чувството за самота и неувереност в собствените възможности е по-разпространена сред
децата от по-малките градове. Учениците в столицата са по-склонни към демотивация и
по-често заявяват, че не са имали желание да участват в уроците.
Учениците, които не са участвали в дистанционното обучение, в по-голяма степен
заявяват, че се чувстват самотни. Голяма част от респондентите, които са били част от
новата образователна форма, споделят, че им липсват приятелите и съучениците.

КАЖИ ЗА ВСЯКО ОТ ТВЪРДЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ
НА УЧЕНЕТО ДАЛИ СЕ ОТНАСЯ ПО-СКОРО
КЪМ „УЧИЛИЩЕТО“ ИЛИ „ВКЪЩИ“:
В училище

Вкъщи
68.8%

Обичам да прекарвам повече време в …

Предпочитам да уча в ...

Имам повече приятели в …

31.3%
84.9%
15.1%

92.9%
7.1%
30.0%

Чувствам се по-спокоен/спокойна в …

70.0%
66.4%

Получавам повече помощ и подкрепа в ученето в ...

Получавам повече грижи в …

Получавам повече внимание в...

33.6%
18.3%
81.7%
30.8%
69.2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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По отношение на отделните дейности, които са част от ежедневието на всеки един
ученик, може да се каже, че 92,9% от респондентите определят училището като мястото,
където имат повече приятели и където поддържат приятелски контакти. Училището е
предпочитано място за учене, както и за получаване на подкрепа, свързана с
образователния процес. По-голямата част от анкетираните споделят, че обичат да
прекарват повече време в училище вместо вкъщи. Домът от своя страна е мястото, където
учениците чувстват, че получават повече внимание и грижа и където се чувстват поспокойни.
Прави впечатление, че децата, които учат и живеят в столицата, в значително по-малка
степен определят дома като място, където получават грижи. Респективно, повече деца
възприемат училището като мястото, където в по-голяма степен получават необходимите
грижи.
ОТ НАЧАЛОТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ/ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
ИЗПИТВАЛ ЛИ СИ:
Самота

29.8%

Несигурност

29.4%

Раздразнителност

29.0%

Тревожност

20.5%

Тъга

16.8%

Страх

11.1%

Гняв

10.7%

Паника

7.4%

Нито едно от посочените

39.0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Самотата е най-често изпитваното неприятно чувство от българските ученици от
началото на извънредното положение – 29,8% от анкетираните споделят, че са се
чувствали по този начин в рамките на разглеждания период. Чувствата за несигурност и
раздразнителност

са

следващите

най-разпространени

неприятни

чувства

сред
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респондентите – 29,4% са изпитвали несигурност, а 29% - раздразнение. 20,5% от
участниците в проучването са имали чувство за тревожност, а чувство за тъга е било
налично при 16,8% от учениците. Паниката е най-слабо разпространеното неприятно
чувство сред учениците от 5-и до 12-и клас – 8,7% споделят, че са изпадали в състояние
на паника от началото на извънредното положение досега. 39% от анкетираните не са се
чувствали по нито един от посочените по-горе неприятни начини.
Прави впечатление, че момичетата по-често са изпитвали всяко едно от изброените във
въпроса неприятни чувства.
Взелите минимално участие и тези, които изобщо не са участвали в дистанционното
обучени, в по-голяма степен споделят за изпитвано чувство на гняв.
Сред децата от ромски произход по-често се наблюдават засилени чувства на
тревожност, несигурност, паника и страх, докато сред децата от турски семейства това е
в сила за чувствата на самота и тъга.

КАКВА Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ЕМОЦИИТЕ,
КОИТО ИЗПИТВАТЕ?

Липсата на приятели и съученици

49.5%

Промяната в провеждането на занятия в училище

40.7%

Страх от заразяване с коронавирус

Отношението на родителите ми по време на
извънредното положение

0.0%

19.5%

3.1%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%
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Липсата на приятелите и съучениците е най-често срещаната причина за изпитване на
неприятни чувства сред респондентите – 49,5% споделят, че това ги е провокирало да се
чувстват самотни, тъжни или по друг неприятен начин. За 40,7% промяната в начина на
провеждане на учебните занятия е причината да се чувстват по-зле, а при 19,5% страхът
от заразяване с коронавирус е в основата на техните неприятни чувства. 3,1% от
участниците в проучването споделят, че се чувстват зле поради отношението на своите
родители.
Разпределението по пол показва, че отношението на родителите е по-честа причина за
неприятни чувства и усещания при момичетата, отколкото при момчетата.
КАК СЕ ЧУВСТВАШ ЗДРАВОСЛОВНО В МОМЕНТА,
СПРЯМО ПЕРИОДА ПРЕДИ ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЯВАТА НА КОРОНАВИРУСА?
100%
87.2%

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

7.8%
2.5%

2.5%

Без промяна – лошо

По-лошо

0%
По-добре

Без промяна – добро

Мнозинството от анкетираните ученици между 5-ти и 12-ти клас (87,2%) заявяват, че
тяхното здравословно състояние не се е променило през последните месеци – то е било
на добро ниво още преди началото на извънредното положение и се е запазило така до
настоящия момент. 7,8% от учениците смятат, че се намират в по-добро здравословно
състояние спрямо времето преди пандемията от коронавирус. 2,5% е делът на учениците,
които намират здравословното си състояние за лошо както преди, така и по време на
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извънредното положение. Същият е делът и на респондентите, които смятат, че тяхното
здраве се е влошило по време на пандемията.
Учениците, които не са били част от дистанционното обучение, по-често заявяват, че
здравословното им състояние е по-добро към настоящия момент спрямо периода преди
извънредното положение.
Получаващите специализирана подкрепа от ресурсен учител също определят настоящия
си здравен статус като по-добър.
ИМАШЕ ЛИ НУЖДА ДА СИ ПОГОВОРИШ С НЯКОГО ЗА
НЕЩА, КОИТО ТЕ ПРИТЕСНЯВАТ (РАЗЛИЧЕН ОТ
УЧИТЕЛИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ)?
80%
73.9%
70%

60%

50%

40%

30%

26.1%

20%

10%

0%
Не

Да

Мнозинството от анкетираните ученици – 73,9%, споделят, че не са чувствали нужда да
споделят за своите притеснения на човек, различен от учител, родител или приятел. На
обратното мнение са 26,1% - при тях е възникнала необходимост да поговорят с друг
човек за нещата, които ги тревожат.
Децата, които получават специализирана помощ, по-често споделят, че са имали нужда
от човек, на когото да споделят за нещата, които ги тревожат. Тази тенденция се
наблюдава и при ученици от турски произход.
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СЛУЧВАЛО ЛИ СЕ Е ДА БЪДЕШ ТОРМОЗЕН ОНЛАЙН
(ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ, СЪОБЩЕНИЯ,
ТЕЛЕФОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ДРУГИ) ОТ ТВОЙ
СЪУЧЕНИК ИЛИ ДРУГИ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛОТО НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ?
100%

93.6%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

20%
10%

1.9%

2.3%

Да, от мой съученик/ци от
класа

Да, от ученик/ци в
същото или друго
училище

2.3%

0%
Не

Не желая да отговоря

Насилието в училищна среда е слабо разпространено сред участниците в проучването от
началото на извънредното положение. 93,6% от тях са категорични, че не са ставали
жертва на онлайн тормоз. В случаите, когато подобно нещо се е случвало, става въпрос
за тормоз от страна на ученик от същото или от друго училище (2,3% посочват подобен
източник) или съученик от класа (1,9%).
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А ДОКАТО ХОДЕШЕ НА УЧИЛИЩЕ, СЛУЧВАЛО ЛИ СЕ
Е ДА БЪДЕШ ТОРМОЗЕН?
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По отношение на тормоза в училище преди началото на извънредното положение може
да се каже, че и тогава насилието е било слабо разпространено – 88,9% от учениците
между 5-ти и 12-ти клас не са били обект на физически или вербални посегателства.
Учениците от същото или от друго училище са най-честият източник на подобна агресия
– 3,1% от респондентите заявяват, че са били тормозени от тях в училище или на
публично място. Същият е делът на анкетираните, които признават, че са били жертва на
насилие под една или друга форма от съученици от техния клас, като това се е случило
на територията на училището, в което учат. Обекти на онлайн тормоз са били съответно:
1,4% - от страна на съученици от техния клас, и 1% - от страна на ученици от същото или
от друго училище. Макар и мнозинството от анкетираните да не споделят за преживяване
на подобни случаи, техният брой е по-малък в сравнение с периода след започване на
дистанционното обучение. Също така повече ученици са били обект на тормоз преди
началото на извънредното положение, като в последствие техният дял е намалял.
Учениците от ромски произход по-често са ставали жертва на насилие в онлайн среда от
други ученици от тяхното или от друго училище.
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СПОРЕД ТЕБ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ:
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Свидетелство за намаляване нивата на насилие между учениците са и усещанията на
участниците в проучването. По отношение на физическото насилие 45,8% от
респондентите смятат, че то е намаляло от началото на извънредното положение досега,
а според 41,5% то съвсем е престанало да съществува. 10,8% от анкетираните смятат, че
физическото насилие между ученици е останало на същите нива, както и преди
извънредното положение, докато делът на заявилите, че то се е увеличило, е 1,9%.
Сходни са тенденциите и при вербалното насилие между учениците за периода на
провеждане на дистанционното обучение. Малко над половината от респондентите
смятат, че вербалните форми на насилие между техните връстници са намалели спрямо
времето преди пандемията. 21,3% смятат, че този тип тормоз е изчезнал напълно от
началото на извънредното положение, а според 10,8% от учениците разпространението
на вербално насилие към настоящия момент е останало на същите нива, както и преди
карантината. 8,1% от анкетираните са на мнение, че вербалният тормоз между техните
връстници се е увеличил от началото на извънредното положение.
Съпоставяйки усещанията на учениците за разпространението на двете основни форми
на насилие по време на извънредното положение, може да се каже, че и физическият, и
психическият тормоз намаляват през разглеждания период. Близо два пъти повече
респонденти намират физическото насилие за напълно изчезнало спрямо тези, които
мислят по сходен начин за вербалния тормоз. Близо два пъти повече са и учениците,
които смятат, че вербалното насилие е на същото ниво, както и преди пандемията,
спрямо техните връстници, които забелязват подобна тенденция по отношение на
физическото насилие. Делът на анкетираните, които заявяват, че вербалният тормоз се е
увеличил, е по-голям от дела на тези, които смятат, че увеличение има при физическото
насилие.
Децата, които живеят в столицата, по-често споделят мнението, че и физическото, и
вербалното насилие се е увеличило по време на извънредното положение.
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ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ВСИЧКИ
ВЪЗРАСТНИ В ДОМАКИНСТВОТО ЛИ РАБОТЕХА ОТ
ВКЪЩИ?
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Нито един от възрастните в
домакинството не работеше от
вкъщ

По отношение на работата от вкъщи на възрастните членове на домакинството най-голям
е делът на учениците, които заявяват, че някои от възрастните са работили от вкъщи,
докато на други им се е налагало да посещават физически работното си място – 47,9%.
При 39,4%% от анкетираните нито един възрастен член на семейството не е изпълнявал
служебните си задължения от вкъщи, докато при 12,7% всички са работили
дистанционно от дома си.
Сред учениците, които живеят в столицата или в областен град, има повече, които
споделят, че всички техни възрастни роднини са работили от вкъщи по време на
извънредното положение, докато децата от по-малките градове и от селата по-често
посочват, че нито един техен възрастен роднина не е работил дистанционно от дома си
и че на всеки един от тях му се е налагало да посещава работното си място.
Учениците, чиито родители имат по-високо образование, в по-голяма степен заявяват, че
всички техни възрастни роднини са работили от вкъщи. Сред децата с родители с пониска образователна степен преобладават отговорилите, че техните възрастни роднини
са ходили на работа.
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Разпределението по етнически произход показва, че само в българските семейства има
случаи, в които всички възрастни работят от вкъщи. Децата от турски произход по-често
заявяват, че в тяхното домакинство някои възрастни са работили дистанционно от
вкъщи, а други са ходили на работа присъствено. В ромските семейства значително
преобладават случаите, в които всички възрастни са посещавали физически работното
си място и никой не е имал възможността да работи от вкъщи.
ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЯ ОТ
СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ СЕ Е СЛУЧВАЛА ВКЪЩИ?
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ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ КОЯ ОТ
СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ СЕ Е СЛУЧВАЛА ВКЪЩИ?
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Мнозинството от учениците между 5-ти и 12-ти клас – 71%, са категорични, че по време
на извънредното положение не са попадали в ситуация на насилие, недостиг на
хранителни продукти, необходими услуги и др. Невъзможността за ползване на интернет
е най-често посочвания проблем от респондентите – 10,3% от тях са попадали в подобна
ситуация. Оставането сами вкъщи за дълъг период от време и липсата на достатъчно
физическо пространство за учене в дома са следващите най-разпространени ситуации –
съответно на 9,4% и на 7,2% от анкетираните са се случвали подобни неща. 6% от
участниците в проучването са ставали свидетели на конфликти, скандали или спорове
между членове на домакинството. Най-малко респонденти са ставали жертва на онлайн
тормоз – 0,6%.
Децата, които живеят в столицата, по-често са се сблъсквали с проблеми, произтичащи
от недостатъчното място в жилището, което обитават, и от невъзможността да
изпълняват учебните си задължения, без да пречат на останалите членове на
домакинството. Те по-често са ставали свидетели на конфликтни ситуации в
семейството. Проблеми с достъпа до интернет са по-разпространени сред учениците,
живеещи в селата.
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Учениците от ромски произход по-често споделят, че са се сблъсквали с недостиг на
хранителни продукти, липса на достъп до електричество и течаща вода, както и че са
ставали свидетели на конфликти в семейството. Сред децата от турски произход е поразпространен проблемът с достъпа до интернет връзка.
Сред децата, които не са участвали в дистанционните форми на обучение, са по-често
срещани проблемите, свързани с недостига на хранителни продукти и с влошен достъп
до електричество и течаща вода. Учениците, които не са били част от дистанционното
обучение, са в по-голяма степен споделят, че са оставали сами вкъщи за дълъг период от
време, както и че в дома им не е имало достатъчно място, за да учат, без да пречат на
останалите членове на семейството.

VII. „Гласът“ на учениците преди и по време на пандемия
КОЕ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА СЕ СЛУЧВАШЕ ПО ВРЕМЕ
НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?
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53,6% от участниците в проучването споделят, че мнението им по въпроси, свързани с
дистанционното обучение, е било търсено от възрастните. Малко над 25% заявяват, че
лицата в детска и юношеска възраст са участвали в обсъждания заедно с родителите, а
при 23% децата са работели съвместно с родителите си по теми, които ги засягат. С най61

малък дял – 8,4%, са респондентите, според които децата са създавали свои инициативи
и са търсели подкрепа от страна на възрастните.
Учениците, които живеят в столицата, по-често са били питани за тяхното мнение от
възрастните по въпроси, свързани с дистанционното обучение. Децата, живеещи в
областни градове, по-редовно са се включвали в обсъждания с възрастните, давали са
повече предложения за промени, свързани с образованието и са участвали повече в
работа с възрастните по теми, които ги вълнуват. За учениците от селата е по-характерно
лансирането на определени инициативи и търсене на подкрепа за тях от възрастните.

ЧУВАШЕ ЛИ СЕ ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА ПО ВАЖНИТЕ
ТЕМИ СПОРЕД ТЕБ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО
ПОЛОЖЕНИЕ?
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45,6% от участниците в проучването споделят, че „гласът“ на децата се е чувал понякога
по време на извънредното положение. 22,1% от респондентите заявяват, че това се е
случвало често, а 17,1% - рядко. Случаите, в които мнението да децата е било взето
предвид винаги са по-малко от тези, при които то никога не е било отчитано – съответно
6,7% срещу 8,5%.
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Учениците от български произход в по-голяма степен споделят, че техният „глас“ се е
чувал винаги или често по време на извънредното положение. Децата от ромски
произход по-често посочват, че това се е случвало рядко или никога.
Родителите със средно и висше образование по-често обръщат внимание на мнението на
децата си, докато при тези с по-ниско това се случва по-рядко.
А ЧУВАШЕ ЛИ СЕ ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА ОТ
ВЪЗРАСТНИТЕ ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?
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По отношение на мнението на децата и обръщането на внимание към него от страна на
родителите преди началото на извънредното положение, най-голям е делът на заявилите,
че това се е случвало понякога – 46,3%. 24,2% от учениците смятат, че подобно внимание
е обръщано често, докато при 14,6% от тях това се е случвало рядко. В двете крайности
дяловете са съответно 8,8% - на мнението на децата е обръщано внимание винаги, и 6,3%
- възрастните никога не са го зачитали.
Децата от столицата в по-голяма степен смятат, че мнението им винаги е било вземано
предвид от възрастните преди началото на дистанционното обучение. За по-малките
градове и селата е по-характерно мнението на учениците да е било „чувано“ от
възрастните по-рядко или никога.
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КОЛКО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВАШЕ ПО ВРЕМЕ НА
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ:
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Насърчаването на учениците да имат лично мнение и подкрепата в неговото изразяване
от страна на училището са двете най-често настъпили ситуации в рамките на
дистанционното положение – 27,5% от анкетираните споделят, че винаги са били
насърчавани да развиват лично мнение, а 47,7% - понякога. По отношение на неговото
изразяване 30% са на мнение, че насърчаване е имало винаги от страна на учителите, а
45,3% - само понякога. Според 26,2% от учениците учителите винаги са представяли
различни гледни точки по обсъжданите въпроси и проблеми, докато 41,5% смятат, че
това се е случвало понякога. Повдигането на теми от актуалната политическа обстановка
в страната е най-слабо разпространената дейност в образователния процес в последните
месеци – 34,8% от респондентите споделят, че подобно нещо се е случвало рядко, а 26,7%
- никога.
Децата, които се обучават в училища в столицата, по-често споделят, че винаги са били
насърчавани да имат лично мнение и да го изразяват, дори и то да се различава от това
на останалите. Разговори по политически теми, инициирани от ученици, се случват почесто в столичните училища.
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А КОЛКО ЧЕСТО СЕ СЛУЧВАШЕ ПРЕДИ
КОРОНАВИРУСА:
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34,8% от участниците в проучването споделят, че преди пандемията винаги са били
окуражавани от своите учители да изразяват личното си мнение по определени теми. При
41,3% от респондентите подобна подкрепа е била налична понякога. Насърчаване на
учениците от учителите при формиране на собствено мнение е било налице винаги
според 34,5% от анкетираните, а според 43,5% - понякога. Изразяването на лично мнение
дори когато то се е различавало от мнението на другите, както и представянето на
различни гледни точки от учителите по проблемите, които се обсъждат в клас, са също
сред по-разпространените ситуации, в които учениците са попадали преди началото на
кризата. Както и след началото на извънредното положение, инициирането на разговори
по политически теми в класната стая е слабо разпространено – 25,8% споделят, че
подобно нещо не се е случвало никога, а 28,3% - рядко.
Учениците от столичните училище чувстват по-силна и по-редовна подкрепа за
формиране и изразяване на собствено мнение дори когато то е различно. Децата от
столицата проявяват по-голяма инициативност при поставянето и обсъждането на
политически въпроси в училище. Учителите от столичните училища са по-подготвени
при представянето на различни гледни точки по дискутираните в класната стая проблеми
и въпроси.
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В ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ ИМА ЛИ СФОРМИРАН
УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ?
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62,8% от анкетираните ученици заявяват, че в тяхното училище има сформиран
ученически съвет, а според 10,1% такъв не съществува. 27,2% от респондентите не знаят
и не са запознати по въпроса.
В училищата в столицата и в областните центрове по-често има свидетелства за
организиран ученически съвет. Децата от училищата, в които разширено се изучават
хуманитарни науки, както и от такива с разширено изучаване на езици, в по-голяма
степен споделят за наличие на ученически съвет в тяхното училище.
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ДОКОЛКО Е АКТИВЕН В МОМЕНТА В ДЕЙНОСТТА СИ
УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ В ТВОЕТО УЧИЛИЩЕ?
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Извънредната обстановка, свързана с разпространението на коронавируса, е довела до
силно редуциране дейността на ученическите съвети – 33,8% от учениците заявяват, че
именно подобна е ситуацията със съвета в тяхното училище. 29,5% споделят, че техният
ученически съвет не извършва никаква дейност в новата ситуация, а 26,8% - че дейността
му е сравнително ограничена. 9,9% е делът на анкетираните, според които ученическият
съвет в тяхното училище е много деен.
Най-голяма е активността на ученическите съвети в столицата, докато в по-малките
населени места тя по-често е ограничена.
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А ДОКОЛКО БЕШЕ АКТИВЕН ПРЕДИ
КОРОНАВИРУСА?
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При сравнение на дейността на ученическите съвети по време на пандемията спрямо
времето преди нейното начало може да се каже, че активността им значително е
пострадала от новата обстановка. 45,2% от респондентите са категорични, че преди
извънредното положение ученическият съвет в училището, в което учат, е бил много
деен в инициативите си. 28,2% споделят, че и тогава дейността му е била сравнително
ограничена, а 19,6% - че била силно ограничена. 7% от анкетираните смятат, че техния
ученически съвет не е извършвал никакви дейности и преди началото на извънредното
положение.
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VIII. Училищното образованието след края на първото
дистанционно обучение
АКО МОЖЕШЕ ДА ИЗБИРАШ БИ ЛИ
ПРОДЪЛЖИЛ/ЗАПОЧНАЛ ДА УЧИШ ДИСТАНЦИОННО?
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Перспективата за започване на дистанционно обучение или за продължаване на
досегашното такова не е особено популярна сред учениците от 5-ти до 12-ти клас в
България. 62,1% от тях са категорични, че ако можеха да избират, не биха продължили
сегашната форма на обучение в бъдеще. 27,6% от респондентите са на мнение, че найдобрият вариант за образование би бил комбинация от дистанционни и присъствени
форми. 10,3% е делът на учениците, които биха избрали да продължат да учат
дистанционно.
В столицата и в големите областни градове подкрепата за продължаване на
дистанционното обучение и занапред е по-висока спрямо по-малките градове и села.
Учениците от девети и единадесети клас по-често посочват, че биха продължили да учат
дистанционно спрямо своите съученици от другите класове. Учениците между десети и
дванадесети клас в по-голяма степен са склонни тяхното образование да продължи във
формат, който комбинира присъствени и дистанционни елементи.
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Участниците в дистанционното обучение по-често посочват, че биха продължили да се
обучават по този начин спрямо връстниците им, които не са взели участие в
образователния процес през последните месеци.
Подкрепата за продължаване на дистанционното обучение в този му вид е по-ниска сред
представителите на ромската общност и те по-често посочват, че ако зависи от тях, не
биха продължили да учат дистанционно.
ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА КАКВО БИ
ЗАПАЗИЛ КАТО НЕЩО, КОЕТО ТИ ХАРЕСВА ОТ
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

Да е по-раздвижено и интересно преподаването

32.4%

Да имаме дни или периоди, в които да учим от вкъщи

30.0%
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дори в клас да използваме повече онлайн
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Да можем да си работим виртуално по групи по
проекти онлайн
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ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА КАКВО БИ
ЗАПАЗИЛ КАТО НЕЩО, КОЕТО ТИ ХАРЕСВА ОТ
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ?

Да няма грипни ваканции, а да продължим да учим
дистанционно, когато рискът от грип се увеличи

20.1%

Да може всеки ученик да си работи някои дни от
вкъщи, да наблюдава и участва в реалната класна
стая през някакво устройство
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По отношение на елементите от дистанционното обучение, които учениците биха
запазили и пред следващата учебна година, най-голям дял от тях – 32,4%, посочват
желанието си преподаването да е по-интересно и по-раздвижено. 30% биха искали да има
дни или периоди, в които да се обучават от вкъщи, а 24,8% споделят, че биха се радвали,
ако квалификацията на учителите им за работа с онлайн технологии се подобри, като по
този начин биха могли да използват повече подобни методи в класната стая. Желанието
за по-активно участие на родителите в образователния процес е най-слабо застъпено –
6,2% от анкетираните биха искали то да продължи и в бъдеще. Една трета от учениците
между 5-ти и 12-ти клас заявяват, че няма елемент от дистанционното обучение, който
биха запазили през следващата учебна година.
Учениците от селата по-често посочват, че биха искали преподаването да е организирано
така, че да е по-раздвижено и по-интересно за тях. Също така те по-често проявяват
желание родителите им да проявяват повече интерес към тяхното образование. Сред
респондентите от столицата е по разпространено нежеланието за запазване на нито един
елемент от проведеното дистанционно обучение.
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Сред децата от турски произход има по-голяма желание за раздвижени и интересни
начини на преподаване, за възможност за дистанционно обучение в някои дни или
периоди, както и за виртуална работа по групи. Те в по-голяма степен биха желали през
следващата учебна година техните учители да усвоят повече дигитални компетентности
и това да позволи използването на повече онлайн приложения в класната стая.
Учениците, които са взели участие в дистанционното обучение, по-често посочват, че
биха искали да работят по проекти виртуално, да използват повече онлайн приложения
и да имат възможността в някои дни да учат от вкъщи, като използват различни
платформи за виртуално присъствие в класната стая.
КАК СИ ПРЕДСТАВЯШ УЧИЛИЩЕТО СЛЕД КРАЯ НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?

Ще има повече препарати за дезинфекция

56.7%

Ще има нови правила за провеждане на часовете

45.4%

Ще има нови правила за придвижване придвижване
между кабинетите и по време на междучасията

41.9%

Всичко ще бъде както преди, няма да има промени
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КАК СИ ПРЕДСТАВЯШ УЧИЛИЩЕТО СЛЕД КРАЯ НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?

Ще има повече лекари в училище

20.3%

Ще има по по-малки класни стаи с места за по-малко
ученици

14.2%

В училище ще се върнат по-малко ученици
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разпознаваемата част от бъдещия образ на училището – 56,7% от учениците споделят, че
си представят повече дезинфектанти в училище. Събитията от последните месеци дават
отражение и в очакванията на учениците за нови правила в училище – както по
отношение на провеждането на учебните часове (45,4% декларират подобно очакване),
така и при придвижването между отделните кабинети и организацията на междучасията.
По-малкото ученици, които ще се завърнат в класната стая, както и наличието на повече
психолози, които да работят с децата, са най-слабо разпространени сред респондентите
по отношение на бъдещия облик на училищната институция. Малко над 30% са на
мнение, че промени няма да има и че училищният живот ще бъде такъв, какъвто е бил
преди началото на извънредното положение.
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АКО ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИ И
ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЕ ОТ
СЛЕДНИТЕ НЕЩА БИХА МОГЛИ ДА ТИ СЕ СЛУЧАТ?

Нищо няма да се промени – ще продължа да уча
както и до сега

54.0%

Ще се наложи да потърся допълнителна помощ, за да
се справя с учебния материал

25.1%

Ще се отрази зле на резултатите ми в училище

21.4%
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АКО ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖИ И
ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА, КОЕ ОТ
СЛЕДНИТЕ НЕЩА БИХА МОГЛИ ДА ТИ СЕ СЛУЧАТ?

Ще загубя мотивация да участвам в уроците и да уча

15.2%

Няма да успея да наваксам пропуснатия материал и
няма да мога да премина в по-горен клас

4.1%

Няма да мога да се справя с обучението и вероятно
ще спра да ходя от училище

1.4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

74

54% от учениците между 5-ти и 12-ти клас не смятат, че ще има съществена промяна в
техните образователни навици и в начина им на учене, ако дистанционното обучение
продължи и през следващата учебна година. Нуждата от допълнителна помощ за
справяне с учебния материал се разпознава като потенциална от 25,1% от респондентите,
докато 21,4% са на мнение, че развитие на събитията в посока продължаване на
дистанционната форма на преподаване ще се отрази зле на техните образователни
резултати. Най-малък е делът на заявилите, че въздействието върху тях ще се изрази в
невъзможност за справяне с обучението и вероятно напускане на училище – 1,4%.
Повече деца от ромски произход споделят, че евентуалното продължаване на
дистанционното обучение ще доведе до тяхното отпадане от образованието. Те по-често
смятат, че подобна форма на учебен процес ще се отрази зле на образователните им
резултати. Учениците от турски произход в по-голяма степен споделят, че ще се наложи
да посещават допълнителни уроци, за да се справят в училище, както и че ще загубят
мотивацията си за учене, ако дистанционното обучение продължи и през следващата
учебна година.
СПОРЕД ТЕБ КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ
СЛУЧАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ?

Необходимо е да има по-дълъг период за преговор на
учебния материал от тази учебна година

49.5%

Нито едно от посочените, учениците сами ще
наваксат пропуснатото

24.6%

Нито едно от посочените, учениците са усвоили
добре учебния материал и с тези форми на обучение

22.2%

Необходимо е да има различни летни форми на
обучение за наваксване на учебния материал
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СПОРЕД ТЕБ КОИ ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА ТРЯБВА ДА СЕ
СЛУЧАТ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ МЕСЕЦИ?

Следващата учебна година трябва да започне по-рано

7.6%

Необходимо е 2019/2020 да се обяви за нулева и
всички да повторят втория срок на предходната
учебна година

3.1%

Необходимо е на родителите да се даде избор дали
детето си детето си да бъде записано отново в класа,
в който е било през учебната 2019/2020 г.
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Според учениците между 5-ти и 12-ти клас въвеждането на по-дълъг период за преговор
и затвърждаване на материала от изминалата учебна година е най-популярната мярка,
която трябва да бъде приложена в образованието в следващите месеци – на подобно
мнение са 49,5% от анкетираните. Разпространено е и мнението, че никоя от изброените
във въпроса мерки не е необходимо да се прилага – било поради увереността, че
учениците сами ще наваксат пропуснатото (24,6% споделят подобно мнение), или
поради това, че използваните до момента форми на обучение са направили възможно
пълноценното усвояване на учебния материал (22,2%). Най-малки са дяловете на
респондентите, според които учебната 2019/2020 трябва да бъде обявена за нулева и
учениците да повторят втория срок (3,1%), както и на заявилите, че родителите би
следвало да дадат възможност на своето дете да избере дали да продължи в по-горен
клас, или да се запише в класа, в който е бил през изминалата учебна година (2,5%).
Децата от ромски произход по-често споделят, че според тях е добре през новата учебна
година да има по-дълъг период за преговор на изучавания през изминалата година
материал. На децата от турски произход повече се харесва идеята за специализирани
летни форми на обучение, чрез които да бъде наваксано пропуснатото. По-голяма част
от учениците от български произход са на мнение, че не са необходими никакви по76

специални мерки поради факта, че учебният материал е бил достатъчно добре усвоен
чрез новите форми на преподаване.
ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ ЛИ ОТ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ?

Допълнително обучение по учебни предмети
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Допълнителното обучение по различни предмети е възможността, от която най-много
ученици биха се възползвали – техният дял е 41,9%. Заниманията по интереси в центрове
за деца са желана опция за 11,3% от респондентите. Желание за включване в
индивидуални или групови обучения за деца, които не владеят добре български или за
които българският език не е майчин, заявяват съответно 6,8% и 5,3% от учениците.
Учениците от по-малките градове и от селата са по-склонни да посещават индивидуални
обучения за деца, които не владеят добре български или за които българският език не е
майчин. Учениците от столицата предпочитат повече груповите обучения със същата
насоченост.
Децата, които са участвали в дистанционното обучение, по-често посочват, че биха
посещавали допълнителни обучения по учебни предмети. За невзелите участие
дистанционното образование индивидуалните и груповите обучения за деца, чийто
майчин език не е българският, както и посещенията на занимания по интереси в центрове
за деца са по-предпочитаните възможности.
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Учениците от турски произход по-често заявяват желание да се включат в групови или
индивидуални занимания, насочени към деца, чийто майчин език не е българският или
които не владеят добре български.
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