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I.

Въведение

Неочакваната промяна в начина на предоставяне на традиционното образование,
свързана с преминаването към дистанционна форма на обучение, засяга ученици,
учители, родители и редица специалисти работещи в сферата на образованието. Едни от
най-засегнатите специалисти са предоставящите ресурсна подкрепа на деца със
специални образователни потребности. За да бъде обезпечен процеса по предоставяне на
ресурсна подкрепа е необходимо както техническа подкрепа, така и допълнително
разясняване на особеностите при дистанционна работа с такива групи деца.
В тази връзка настоящото изследване си поставя за цел да провери до каква степен
специалистите,

предоставящи

ресурсна

подкрепа

успяват

да

се

справят

с

предизвикателствата на дистанционното обучение, до каква степен са включени и по
какъв начин оценяват ефектите от него.
II.

Обхват на изследването

Изследването е осъществено по метода на пряко стандартизирано интервю (анкета), като
в него са взели участие общо 138 специалисти, предлагащи ресурсна подкрепа в
страната.
Периодът на провеждане на изследването е май-юни 2020 г.
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III.

Достъп и участие в дистанционното обучение
От началото на извънредното положение провеждахте ли
дистанционна работа с децата със специални образователни
потребности?

70%
63,0%
60%
50%
40%
30%
21,0%
20%

16,0%

10%
0%
Да

Да, но не редовно

Не

63% от анкетираните специалисти са провеждали дистанционна работа с деца със
специални образователни потребности по време на извънредното положение в страната.
16% са работили дистанционно, но не редовно. Делът на специалисти, които са
прекратили работата си през този период е 21%.
С всички деца, с които обичайно работите ли продължихте
дистанционната работа?
45%
40%

42,1%
38,8%

35%
30%
25%
19,1%

20%
15%

10%
5%
0%

Да с всички деца

С повече от половината деца

С по-малко от половината деца

38,8% от специалистите, работещи в сферата на приобщаващото образование са
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продължили работата си с всички деца, с които са работили преди това. 42,1% са
работили с повече от половината деца, а 19,1% с по-малко от половината.
Педагогическите съветници най-често са продължавали работата си с всички деца, с
които са работили преди въвеждането на дистанционна форма на обучение и занимания.
Логопедите и психолозите от друга страна, са споделяли най-често, че работят
дистанционно с по-малко от половината деца. Забелязва се и тенденция по отношение на
училищния етап, в който е била преустановявана работа в най-голяма степен.
Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа на деца в предучилищното възпитание
по-често отговарят, че работят с половината деца.
Ако не, каква е причината?
Дистанционната работа като цяло не е приложима за
случаите на децата със СОП, с които работя

5,6%

Родителите не могат да отделят време за
провеждането на онлайн уроци за допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата
Родителите не се доверяват в качеството на
предлаганата онлайн допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата

4,9%

2,5%

Учениците нямат необходимата техника (компютър,
лаптоп, таблет)

2,5%

Методите на работа, които използвам, няма как да
бъдат приложени онлайн/дистанционно

2,5%

Учениците нямат дигиталните умения за включване в
онлайн обучението

1,9%

Учениците нямат достъп до интернет

1,2%

Нямам необходимата техника (компютър, лаптоп,
таблет)

1,2%

Нямам достатъчно място вкъщи, откъдето да се
включвам в онлайн обучението

0,6%

Нямам достъп до интернет

0,6%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Основната причина, поради която специалистите не са продължили да работят
дистанционно с децата, на които помагат е, че тази форма на обучение не е подходяща
за деца със СОП. Тази отговор са дали 5,6% от специалистите споделили, че не работят
с деца по време на извънредното положение. Другата най-често изтъквана причина е, че
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родителите на деца със специални образователни потребности не могат да отделят време
за провеждането на онлайн уроци за допълнителна подкрепа за личностно развитие на
децата. С дялове от 2,5% се посочват като причини методите на работа, тъй като не могат
да бъдат приложени в контекста на дистанционното обучение, липсата на необходимата
техника при някои от учениците, както и това, че родителите не се доверяват в качеството
на онлайн обучението. Специалистите най-рядко изтъкват като причина липсата на
достъп до интернет и това, че самите те не разполагат с място вкъщи, което да им
позволява да се включат в дистанционното обучение.
Какви са основните канали за дистанционна работа, които
използвахте?
Провеждахме консултации по телефона с родителите

66,7%

Онлайн уроци в реално време през социални мрежи
(skype, viber, facebook и др.)

63,0%

Провеждахме консултации по телефона с децата

45,7%

Електронна поща

37,0%

Онлайн уроци в реално време в платформи за онлайн
обучение и комуникация (zoom, team, google
classroom, moodle и др.)

31,5%

В удобно за детето време аз или друг колега носихме
материал

23,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Каналите за дистанционна работа биха могли да бъдат различни типове – по телефон, социални
мрежи, платформи, електронна поща, физически или комбинация от различни подходи. 66,7%

от анкетираните специалисти са провеждали консултации по телефона с родителите, а
63% са работили чрез онлайн уроци в реално време през социални мрежи. 45,7% са
провеждали консултации по телефона с деца, 37% по електронна поща и 31,5% чрез
онлайн уроци в реално време в платформи за онлайн обучение и комуникация. Най-рядко
специалистите са носили

материали на децата в техните домове (23,5%).

Статистическото разпределение показва, че консултациите по телефон са били
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използвани предимно в малките градове, както и онлайн уроците в реално време. В
селата са били извършвани по-често посещения по домовете, а в столицата комуникация
чрез електронна поща. Специалистите споделили, че според тях по-скоро не се справят
с предизвикателствата на дистанционната работа са работили предимно чрез
консултации по телефона с родители, докато заявилите, че се справят напълно са
използвали най-вече онлайн уроци в реално време през социални мрежи.
До каква степен успявате да адаптирате заниманията с децата
със СОП към дистанционна формата на комуникация?
80,0%

70,0%

66,9%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

26,0%

20,0%

10,0%

7,1%

0,0%
Напълно се справям

По-скоро се справям

По-скоро не се справям

Над 90% от специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа са по-склонни да считат, че
се справят с адаптирането на заниманията с деца със СОП към дистанционната форма на
комуникация. 66,9% посочват, че според тях по-скоро се справят, а 26% са напълно
убедени, че това е така. 7,1% от специалистите споделят, че по-скоро не се справят.
Специалистите на възраст между 41 и 50 години по-често от останалите споделят, че
по-скоро не се справят с адаптирането на заниманията с децата със СОП. Това също така,
се случва по-често в столицата и малките градове в страната. Според статистическото
разпределение специалистите, които най-често са изпитвали затруднения с адаптирането
на работата си към дистанционна форма на обучение са логопедите и психолозите
работещи с деца със СОП.
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В момента (през лятото) работите с деца със специални
образователни потребности?
60%
52,1%

50%

40%
31,5%
30%

20%

16,4%

10%

0%
Да, редовно

Да, но не редовно

Не

През лятото малко над половината от анкетираните специалисти не работят с деца със
специални образователни потребности. 31,5% работят, но не редовно, а 16,4% извършват
редовно работните си задължения. Специалистите, които най-често не упражняват
дейността си през лятото са психолозите. В населените места извън столица по-често се
случва специалистите да не работят по това време, като делът на редовно работещите в
София е почти три пъти по-голям от този в областните и малки градове, и пет пъти поголям от този в селата. Интересно е, че според статистическото разпределение, основната
причина специалистите да не продължат своята работа е, защото самите те не разполагат
с нужните ресурси – техника, интернет и подходящо място за работа в дома им.
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Според Вас, до каква степен мерките, предприети на национално
ниво вследствие разпространението на Covid-19, са съобразени с
правата на децата?
50%
43,4%

45%
40%
35%
30%

26,9%

25%
20%
15,2%
15%

14,5%

10%
5%
0%
Съобразени са до голяма Съобразени са частично Не са съобразени изобщо
степен

Не знам/ Не мога да
преценя

Относително висок процент от анкетираните специалисти, предлагащи ресурсна
подкрепа са на мнение, че мерките, предприети на национално ниво вследствие
разпространението на Covid-19, са съобразени с правата на децата до голяма степен
(26,9%) или частично (43,4%). Малко на 15% от специалистите смятат, че мерките не са
съобразени изобщо, а 14,5% не могат да преценят. Ресурсните учители и педагогическите
работници са значително по-склонни да смятат, че мерките на национално ниво не
отговарят на нуждите на децата. Това мнение е значително по-разпространено в
столицата и сред специалистите работещи с деца от начален етап до 7 клас. Забелязва се,
че анкетираните, които смятат, че не се справят с условията на дистанционната работа са
значително по-склонни да оценяват предприетите мерки на национално ниво за
несъобразени с правата на децата.
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Как ще повлияе възникналата ситуация с Covid-19 върху
отпадането на деца от училищното образование?
60%
51,9%
50%

40%

30%
21,6%
20%

16,7%

10%

0%
Вече повлия – знам за деца, които
не участваха в училищните
занимания

Ще има увеличаване на децата,
които няма да участват в
училищните занимания

Няма да има промяна в броя на
децата, които участват в
училищните занимания

На въпроса как ще повлияе ситуацията с Covid-19 върху ранното отпадане на деца от
училище, отговорите на специалистите будят известно притеснение. Над половината от
анкетираните са на мнение, че положението ще доведе до увеличаване на броя деца,
които не участват в училищните занимания. 21,6% смятат, че подобни тенденции вече се
наблюдават, а малко под 17% са скептични, че ситуацията ще се отрази върху отпадането
на деца от училище. Педагогическите съветници са по-склонни да смятат, че
извънредната ситуация вече е повлияла върху участието на ученици в училищните им
занимания, както и че такава промяна няма да има, докато логопедите са най-вече на
мнението, че вероятно ще има подобни резултати от възникналата ситуация.
Статистическото разпределени показва, че специалистите работещи в по-малките
населени места са по-скептични към това, че ситуацията с Covid-19 ще повлияе на броя
деца, участващи в училищните занимания.
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IV.

Предимства и недостатъци на дистанционното обучение
В сравнение с преди, как се промениха работните ви
ангажименти по време на извънредното положение?

50%

47,2%

45%
40%
35%
28,3%

30%
25%
20%
15%

11,9%

10%
5,7%
5%

4,4%
2,5%

0%
Повишиха се
значително

Повишиха се до
известна степен

Останаха
непроменени

Намаляха до
известна степен

Намаляха
значително

Не знам/не мога
да преценя

Основен дял от анкетираните специалисти споделят, че работните им ангажименти са се
повишили по време на извънредното положение в страната (75,5%). 47,2% са на мнение,
че това се е случило в голяма степен, а 28,3% отговарят, че това е така до известна степен.
Другият обособен дял от специалистите са на мнение, че няма промяна в тяхната
ангажираност (11,9%). Едва малко над 10% считат, че ангажиментите им са намалели.
Колкото по-възрастни са анкетираните специалисти, толкова по-често са отбелязвали, че
задълженията им са се повишили значително. Така са отговаряли и най-много лица
работещи като ресурсни учители и педагогически съветници, както и такива работещи в
областни градове. Работещите с деца в предучилищна възраст по-рядко са споделяли, че
задълженията им са се увеличили след началото на извънредното положение в страната.
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Според Вас какви са предимствата на дистанционното обучение
по отношение на деца със СОП?
Родителите имат възможност да контактуват почесто с учители

42,0%

Учениците получават повече внимание и подкрепа
от родителите

41,4%

Родителите имат по-ясен поглед върху учебния
процес

40,7%

По време на дистанционното обучение учениците не
стават рано

35,2%

Учениците повишават дигиталните си умения

32,1%

Ученето вкъщи позволява комбинирането на учене с
игри или други дейности

32,1%

Намаляват случаите на насилие и тормоз сред
учениците

30,2%

Част от отговорностите на учителите преминават
към родителите

28,4%

По време на дистанционното обучение учениците не
трябва да се придвижват до училище и не зависят от
условията на достъпа до физическата среда

28,4%

Средата у дома е по-тиха и спокойна

27,2%

По време на дистанционното обучение учениците
могат да извършват заниманията, когато пожелаят

25,3%

По време на дистанционното обучение учениците
могат да получат съвет/помощ от учител и
специалист по всяко време

23,5%

В условията на онлайн занимания е възможно
включването на повече допълнителни ресурси и
материали в учебния процес (видеа, картинки и др.)

22,2%

По време на дистанционното обучение децата могат
да учат, където искат от вкъщи

19,1%

Децата се чувстват по-сигурни и уверени в домашна
среда

19,1%

По време на дистанционното обучение учениците
имат възможност да се хранят по-здравословно

14,8%

По време на дистанционното обучение учениците
могат да посещават часове, които пожелаят
0,0%
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Основните позитиви от въвеждането на дистанционно обучение са свързани с
родителите и ангажирането им към учебния процес. 42% от специалистите мислят, че
поради дистанционното обучение родителите имат възможност да контактуват по-често
с учители. Следващият най-често изтъкван позитив е, че учениците получават повече
внимание от родителите си (41,4%) и съответно родителите имат по-ясен поглед върху
учебния процес (40,7%). 35,2% посочват, че според тях е добре, че по време на
дистанционното обучение на децата не се налага да стават рано. С равни дялове от 32,1%
специалистите посочват, че учениците повишават дигиталните си умения благодарение
на дистанционното обучение и ученето вкъщи позволява комбинирането на учене с игри.
Твърдението, че поради дистанционното обучение ще намалеят случаите на насилие сред
децата е подкрепен от 30,2% от анкетираните. Отново с равни дялове специалистите
посочват, че новата ситуация ще облагодетелства учителите, тъй като част от
задълженията им ще преминат към родителите и че основен позитив е това, че децата не
зависят от условията на достъпа до физическата среда на училището (28,4%). Най-слабо
подкрепените твърдения са свързани с това, че дистанционното обучение ще спомогне
за подобряване на хранителните навици сред децата (14,8%) и че по време на
дистанционното обучение учениците могат да посещават часовете, които пожелаят
(5,6%).
Всички изброени мнения са относително по-застъпени в столицата, с изключение на
това, че чрез дистанционното обучение децата повишават своите дигитални умения,
където делът на посочили твърдението е два пъти и повече по-малък от този при
областните и малки градове и села. Прави впечатление, че опита на специалистите в
работата от разстояние, също играе основна роля за мнението им по отношение на
предимствата на дистанционното обучение. Анкетираните без опит са значително посклонни да считат, че позитивите се крият в това, че учениците могат да учат където
искат вкъши, както и в това, че децата не трябва да стават рано и да пътуват до училище.
От друга страна, останалите специалисти по-скоро намират положителни страни в
останалите изброени твърдения.
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Какво бихте запазили като нещо, което ви харесва от
дистанционното обучение?
Родителите да продължат да се включват по-активно
в учебните процеси

65,4%

Интерактивния начин на преподаване

39,5%

Възможността да има дни или периоди, в които
децата да учат от вкъщи

30,9%

Възможността всеки ученик да наблюдава и участва
дистанционно в реалната класна стая и дистанционно
чрез някакво устройство

13,0%

Нищо не бих запазил от дистанционното обучение

9,9%
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Нещото, което специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа харесват в най-голяма
степен от дистанционното обучение е това, че родителите се включват по-активно в
учебните процеси. 39,5% харесват интерактивния начин на преподаване, а 30,9%
възможността да им дни или периоди, в които децата учат от вкъщи. Относително помалка подкрепа печели възможността всеки ученик да наблюдава и участва
дистанционно в реална класна стая и дистанционно чрез дигитално устройство – 13%.
Малко под 10% посочват, че не биха запазили нищо от дистанционното обучение.
Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа като психолози най-силно подкрепят
това, че биха запазили по-активните позиции на родителите по време на дистанционното
обучение. Ресурсните учители са най-скептични към целия процес и много по-често от
останалите заявяват, че не биха запазили нищо от дистанционното обучение.
Статистическото разпределение показва също, че работещите с по-малки деца по-често
от останалите са на мнение, че няма нещо, което да им харесва от този подход на работа.
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Какви трудности имате във връзка с дистанционната работа с
деца със СОП?
Липсата на личен контакт, лице в лице, възпрепятства учебния
процес с деца със СОП

66,0%

Заниманията ми с детето зависят от подкрепата от страна на
родителя

61,7%

Децата нямат необходимите дигитални умения за реализиране на
онлайн заниманията

57,4%

При онлайн работата децата по-лесно губят концентрация

53,7%

Децата нямат необходимата техника (компютър, лаптоп, таблет)

48,1%

Престоят пред дигиталните устройства се отразява негативно върху
здравословното, психологическото и емоционалното състояние на
децата със СОП

46,3%

Родителите трудно отделят време за провеждането на онлайн уроци
за допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата

42,6%

Методите на работа, които обичайно използвам, са неприложими за
онлайн/дистанционната работа

39,5%

Децата нямат достъп до стабилна интернет връзка за провеждане на
онлайн занимания

35,2%

Трудно успявам да проследя напредъка на децата, с които работя

27,8%

Няма достатъчно място вкъщи, където да мога да провеждам
заниманията необезпокояван/а

13,0%

Трудно успявам да контролирам учениците, които получават
материалите по домовете си

12,3%

Родителите не се доверяват в качеството на предлаганата онлайн
допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата

11,7%

Трудно се ориентирам дали децата разбират съдържанието на урока

10,5%

Нямам интернет или интернетът вкъщи е слаб и се случва да се
разпада връзката

9,9%

Децата нямат достатъчно място вкъщи, откъдето да могат да се
включват в дистанционните занимания

9,3%

Не разполагам с необходимата техника (компютър, лаптоп, таблет)

8,6%

Трудно се справям с комуникацията с родители и деца

4,3%

Не изпитвам трудности

3,7%

Трудно се ориентирам как да организирам заниманията

1,2%

Не зная как да работя с необходимата техника (компютър, лаптоп,
таблет)

1,2%
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Основната трудност, която специалистите изтъкват във връзка с дистанционното
обучение е свързана с липсата на контакт лице в лице. Голям дял от анкетираните
посочват и прекалената зависимост на учебния процес от ангажираността на родителите
(61,7%). 57,4% смятат за основен негатив това, че децата нямат необходимите дигитални
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умения, 53,7% посочват това, че децата по-лесно губят концентрация, а 48,1%, че децата
нямат необходимата техника. С малко по-малък обособен дял на подкрепа е твърдението,
че престоят пред дигитални устройства се отразява негативно. 42,6% са на мнение, че за
родителите е трудно да отделят време за провеждане на онлайн уроци. 39,5% от
специалистите намират основните дефицити в лицето на това, че методите им на работа
са неприложими в условия на дистанционна работа, а 35,2% изтъкват това, че някои деца
нямат достъп до интернет. 27,8% от анкетираните смятат, че основната трудност е това,
че трудно успяват да проследят напредъка на децата, с които работят. Останалите
предложени възможности заемат процентни дялове под 15%, като най-рядко
специалистите са посочвали, че представлява проблем това, че те не знаят как да работят
с необходимата техника за провеждане на дистанционната работа и че трудно се
ориентират как да организират заниманията.
V.

Информация и подкрепа по време на ученето от разстояние
До каква степен сте съгласни със следните твърдения:

80,0%
70,8%
70,0%
60,0%
50,0%
42,4%

41,4%

40,0%
31,6%
30,0%

30,6%

23,0%

20,0%

13,9%

10,0%
2,5%

12,0%

13,4% 14,6%

3,7%

0,0%
Училищата и детските градини в
В началото на извънредното
района положиха всички
положение на родителите на деца
възможни усилия, за да може със СОП беше предоставена ясна
всички ученици да продължат с
информация от училищата за
уроците, макар и от разстояние
организацията на учебните
дейности
Напълно съгласен

Донякъде съгласен

Донякъде несъгласен

В началото на извънредното
положение бяха дадени ясни
насоки как да се осъществява
подкрепата за приобщаващо
образование в рамките на
дистанционната форма на
обучение
Напълно несъгласен

Големи дялове от над 70% са съгласни с трите изброени твърдение напълно или донякъде.
Специалистите се съгласяват най-категорично с твърдението, че училищата и детските градини
в района са положили всички възможни усилия, за да може всички ученици да продължат с
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уроците, макар и от разстояние. Общият дял на споделили, че са напълно или донякъде съгласни
с това твърдение е над 90%. Макар твърденията да са силно подкрепени, се обособява малка
група на анкетирани, които са относително по-скептични към това, че са били дадени ясни насоки
как да се осъществява подкрепа за приобщаващо образование в рамките на дистанционната
форма на обучение (14,6%). Такава група се забелязва и по отношение на твърдението, че в
началото на извънредното положение родителите на деца със СОП е предоставена ясна
информация за организацията на учебните дейности (12%).

От каква обучителна или информационна подкрепа имате
нужда, за да работите по-лесно по време на дистанционното
обучение?
70,0%
61,7%
60,0%
50,0%
40,0%

37,0%
30,2%

30,0%
20,0%

14,8%
11,1%

10,0%

4,3%

0,0%
Подкрепа как да Подкрепа за
адаптирам
работа с
методите на
платформите за
работа при
онлайн уроци,
дистанционната
учебно
форма на
съдържание,
обучение
обучение

Подкрепа за
работа с видео
материали

Подкрепа при
Подкрепа за
Подкрепа за
работа с
работа със
работа с
различни
средства за електронна поща
програми (Word,
интернет
Excel, Power
комуникация –
Point и др.)
Viber, Skype и
др.

Специалистите най-често са посочвали, че имат нужда от подкрепа при адаптирането на
методите на работа към дистанционната форма на обучение (61,7%). Втората най-често избирана
нужда от подкрепа е свързана с помощ при работата с платформи на онлайн уроци, учебно
съдържание. Такава са заявили 37% от анкетираните специалисти. 30,2% имат нужда от подкрепа
за работа с видео материали, за да работят по-лесно, а 14,8% от подкрепа при работата с различни
програми (Word, Excel, Power Point и др.). По-рядко специалистите споделят, че се нуждаят от
разяснения за работата с приложения за интернет комуникация, като Viber и Skype. Едва 4,3% са
заявилите необходимост от подкрепа при използването на електронна поща. Специалистите в понапреднала възраст по-често имат нужда от подкрепа при работата с програми и приложения за
комуникация. Тенденциите при отделните специалисти са относително сходни, но въпреки това
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се забелязва, че педагогическите съветници са определяли работата с видео материали като
проблемна за себе си по-често.

Обучавани ли сте някога как да използвате информационни и
комуникационни технологии в работата си с деца със СОП?
60%
51,3%
50%

40%

30%

21,5%
20%

17,1%
10,1%

10%

0%
Да, през последните
месеци

Да, през последната 1-2
години

Да, но преди повече от 2
години За първи път се
сблъсквам с онлайн
обучението на практика

Не, никога

Малко под една втора от анкетираните специалисти, предлагащи ресурсна подкрепа са
били обучавани как да използват информационни технологии в работата си с деца със
СОП. По-голямата част от тях споделят, че това е било преди повече от две години и за
първи път реално прилагат уменията си на практика (21,5%). 17,1% от специалистите са
преминали през обучение последните 1-2 години, а 10,1% през последните месеци. При
специалистите, които не са преминавали през подобно обучение превес вземат
психолозите и педагогическите съветници. Подкрепа в използването на информационни
и комуникационни технологии е получавана най-рядко в областните градове и селата.
Статистическото разпределение показва интересна тенденция. Делът на мъже преминали
през обучение сред специалистите е два пъти по-голям, като мъжете най-често са
участвали в такова през последната 1-2 години, а жените най-често са отговаряли, че
никога не са участвали в обучение.
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В коя от следните сфери се чувствате най-подготвен да окажете
подкрепа на родителите?
Умения за комуникация с деца

69,1%

Знания за подобряване на усвояването на учебния
материал от децата

58,6%

Управление на емоционалното състояние на децата

55,6%

Как се действа в посока на разрешаване на
конфликти

25,3%

Запазване на баланс между работа и семейство

21,6%

Организация на семейния живот

9,9%
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Малко над 69% от анкетираните специалисти се чувстват най-подготвени да оказват
подкрепа по отношение на уменията за комуникация с деца. 58,6% споделят, че се
чувстват уверени в предоставянето на знания за подобряване на начина, по който се
усвоява учебния материал от децата, а 55,6% за управление на емоционалното състояние
на децата. Специалистите се чувстват значително по неуверени във връзка с разрешаване
на конфликти и запазване на баланс между работата и семейството. Най-трудната сфера
за работещите с деца със СОП е организацията на семейния живот. Едва 9,9% от
анкетираните са заявили, че се чувстват подготвени да предлагат такъв тип подкрепа.
Логопедите в най-голяма степен се самоопределят като подготвени да окажат подкрепа
по отношение на комуникацията с деца. Ресурсните учители пък, се чувстват поподготвени от останалите да предлагат помощ в сформирането на знания за подобряване
на усвояването на учебния материал. Очаквано, в управлението на емоционалното
състояние на децата се чувстват най-уверени психолозите, а в разрешаването на
конфликти – педагогическите съветници. Специалистите, работещи с по-малки деца се
чувстват уверени най-вече в предоставянето на подкрепа по отношение на уменията за
комуникация с деца и подобряване на начина, по който децата усвояват учебния
материал.
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Като цяло доколко сте удовлетворен/а от подкрепата, която
получихте от страна на институциите по време на извънредното
положение?
45%

41,8%

40%
35%
30%
25%

22,8%

20%
16,5%
15%
10,8%
10%

8,2%

5%
0%
Напълно
удовлетворен

По-скоро
удовлетворен

По-скоро
неудовлетворен

Напълно
неудовлетворен

Не знам/ не мога да
преценя

Според получените данни от изследването институциите са успели да предложат
нужната подкрепа на специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа в относително
висока степен. Близо 60% от анкетираните посочват, че са напълно или по-скоро
удовлетворени от получената подкрепа. Общият процентен дял на анкетирани, които
смятат, че получената подкрепа от отговорните институции е била по-скоро или напълно
неудовлетворителна е 33,6%. Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа в областни
градове страната са изразили най-силно удовлетворение от получената подкрепа, докато
упражняващите дейността си в столицата по-често са оставали неудовлетворени. Найнедоволни от предоставената подкрепа са останали специалистите работещи с деца в
предучилищна подготовка.
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Какъв вид подкрепа получихте от своя ръководител/директор по
време на извънредното положение?
Предоставяха ми актуална информация за промените
в учебните процеси по време на извънредното
положение

50,0%

Предоставиха ми насоки за справяне в извънредната
ситуация

43,2%

Беше ми осигурен достъп до онлайн ресурси в
подкрепа на учебния процес

32,7%

Предоставиха ми техника, за да се включа в онлайн
обучението

19,8%

Предоставиха ми възможност да участвам в
обучение за работа с техника и платформи за
дистанционно обучение

19,1%

Не получих подкрепа

Предоставиха ми допълнително финансова подкрепа
0,0%

4,9%

1,2%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Най-често получаваната помощ е била под формата на актуална информация за
промените в учебните процеси по време на извънредното положение, такава са получили
50% от анкетираните специалисти. 43,2% са получили подкрепа чрез предоставяне на
насоки за справяне в извънредната ситуация. Останалите изброени форми на подкрепа
са били получавани от значително по-нисък дял от специалистите. 32,7% заявяват, че им
е бил осигурен достъп до онлайн ресурси в подкрепа на учебния процес. С относително
равни дялове от около 19% се посочват предоставянето на техника за провеждане на
онлайн подкрепа и предоставяне на възможност за участие в обучение за работа с такава
техника. 4,9% от анкетираните специалисти смятат, че не са получили никаква подкрепа
от своите ръководители. Предоставянето на актуална информация за промените в
учебните процеси е било най-зле подсигурено в областните градове, докато насоките за
справяне в извънредната ситуация са давани по-рядко в столицата. Достъпът до онлайн
ресурси е бил най-слаб в селата, а техника е била предоставяна най-рядко в малките
градове. Всички специалисти участвали в изследването са получавали в най-голяма
степен информация за промени в настоящите учебни планове.
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От кои от следните форми на подкрепа, за служителите в
образованието вие лично бихте използвали във връзка с
провеждането на дистанционно обучение?
Осигурява база от готови учебни материали

58,6%

Предоставя практически насоки за обучение,
базирано на ИКТ

50,0%

Предоставя възможност за обучения на специалисти
за подготовка при дистанционна работа

50,0%

Предоставя финансова подкрепа

35,8%

Предоставя психосоциална подкрепа (напр.
общности за професионална подкрепа, съвети за
управление на стреса, здравни съвети)

34,6%

Предоставя ИКТ оборудване

30,9%

Не бих се възползвал/а от такава подкрепа

2,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Липсата на готови учебни материали изглежда е един от основните дефицити по
отношение на провеждането на дистанционно обучение. 58,6% от специалистите са
заявили, че биха се възползвали от подобна подкрепа, ако им бъде предложена. С равни
дялове от 50% се посочва нуждата от практически насоки за обучение, базирано на ИКТ
и обучения за подготовка при дистанционна работа. 35,8% от специалистите посочват,
че имат нужда от финансова подкрепа, а 34,6% от психосоциална подкрепа. 30,9% е
делът на специалисти нуждаещи се от ИКТ оборудване. Във всички области на страната
осигуряването на готови учебни материали е най-силно желаната форма на подкрепа, с
изключение на столицата, където са били необходими най-вече обучения на специалисти
за подготовка при дистанционна работа. Статистическото разпределение показва, че
освен силната нужда от учебни материали сред всички групи специалисти, повъзрастните анкетирани се нуждаят повече от практически насоки за обучение, базирано
на ИКТ.
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По кои от следните въпроси са необходими допълнителни
разяснения, за да бъде по-лесна работата на специалистите по
отношение на ресурсната подкрепа по време на дистанционното
обучение?
70%
60,5%
60%
50%

58,0%

45,1%

42,0%

40%
30%

20%
10%
0%
Как да бъде променено Как трябва да се действа в Как следва да протичат
Колко често и в какви
или адаптирано
случаите, в които
онлайн заниманията случаи трябва да бъдем на
обичайното съдържание учениците нямат достъп
разположение
на заниманията с децата
до дистанционното
със СОП към
обучение
дистанционната форма на
комуникация

Основната сфера, в която специалистите се нуждаят от допълнителни разяснения е
свързана с това как да бъдат променени и адаптирани обичайните занимания на деца със
СОП към дистанционната форма на комуникация (60,5%). Голяма нужда е декларирана
и във връзка с подходите в случаи, в които учениците нямат възможност да участват в
дистанционното обучение, като 58% от специалистите смятат, че имат нужда от
подкрепа в тази насока. 45,1% имат нужда от допълнителни разяснения как следва да
протичат онлайн заниманията, а 42% за това колко често и кога следва да бъдат на
разположение на своите ученици. Нужда от разяснения за адаптирането на обичайното
съдържание на заниманията на децата със СОП са заявили най-много специалисти, които
работят като логопеди и психолози. За подобна нужда споделят и най-много работещи с
ученици от 5 до 12 клас. Разяснения за подходите при случаи на деца, които нямат достъп
до дистанционно обучение са пожелали повече психолози, но с малка статистическа
разлика. Работещи в малки градове, също по-често са на мнение, че има нужда от този
тип подкрепа. Необходимост от разяснения за протичането на онлайн заниманията са
отразили повече ресурсни учители и специалисти работещи в столицата. Логопедите почесто от останалите са на мнение, че следва да се предоставят допълнителни разяснение,
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за това кога специалистите трябва да са на разположение на децата. Статистическото
разпределение сочи, че такава нужда е била установена по-често в столицата.
VI.

Готовност и ангажираност на родителите с обучението от дистанция
До каква степен сте удовлетворени от ангажираността на
родителите с образованието на децата им със СОП по време на
дистанционното обучение?

60%
50,3%

50%

40%

29,4%

30%

20%

17,0%

10%
3,3%
0%
Напълно удовлетворен

По-скоро удовлетворен По-скоро неудовлетворен Напълно неудовлетворен

Малко над половината от анкетираните специалисти, предлагащи ресурсна подкрепа са
по-скоро удовлетворени от степента, в която родителите са ангажирани с образованието
на децата си. 29,4% са споделили, че са по-скоро неудовлетворени. Заявилите, че са
напълно неудовлетворени от ангажираността на родителите са много малко – едва 3,3%.
17% от специалистите са на мнение, че родителите полагат напълно достатъчно усилия.
Ресурсните учители и педагогическите съветници показват по-високи нива на
удовлетвореност от ангажираността на родителите с образованието на децата им със
СОП. Най-положителни отговори са били дадени от специалисти, които работят в
областни градове, докато най-отрицателни – в селата. От получените данни може да се
съди, че ангажираността на родителите на малки деца е била оценена значително понегативно. Делът на специалисти заявили, че са по-скоро неудовлетворени от начина, по
който родители на деца в предучилищен етап участват в обучението на децата си е два
пъти по-голям от този при учениците.
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Как се промени честотата на общуване с родителите на
учениците по време на дистанционното обучение?
70,0%

66,1%

60,0%

50,0%

40,0%

28,3%

30,0%

20,0%

10,0%

5,5%

0,0%
Общуваме по-често от преди

Общуваме по-рядко от преди

Не се промени

Въвеждането на дистанционно обучение в страната е наложило по-чести срещи с
родителите от обикновено. 66,1% от специалистите посочват, че общуват по-често с
родителите от преди. За 28,3% ситуацията е останала без промяна. Едва 5,5% са
споделили, че след въвеждането на дистанционна работа общуват по-рядко с родителите
на деца, с които работят. Сред специалистите заявили, че общуват по-често от преди с
родителите на ученици – превес вземат ресурсните учители. Статистическото
разпределение показва, че анкетираните, които са на мнение, че не се справят с
предизвикателствата на дистанционното обучение, много по-често от останалите са
отговаряли, че срещите им с родители са останали със същата честота, както преди
извънредното положение.

25

Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното образование
– гледна точка на специалисти, работещи в сферата на приобщаващото образование

Доколко се чувствате уверен/а да предлагате на родителите
методи или указания, как да помагат на децата си по време на
дистанционно обучение?
50%
43,2%

45%
40%

37,7%

35%
30%
25%
20%

15%

11,7%

10%
5%
1,2%
0%
Напълно уверен/а

По-скоро уверен/а

По-скоро неуверен/а

Напълно неуверен/а

Макар анкетираните да споделят, че са неуверени в това, че могат да предоставят
подкрепа по отношение на организацията на семейния живот, над 80% се чувстват
уверени да предлагат на родителите методи и указания, как да помагат на децата си по
време на дистанционното обучение. Общият дял на изразили съмнение в способността
си да предложат подкрепа е 12,9%, като основна част от тях са по-скоро неуверени.
Специалистите, които работят в областни градове в страната са значително по-уверени
от останалите, че могат да предлагат на родители методи и указания, които са свързани
с нуждите на децата по време на дистанционното обучение. Най-неуверени в това
отношение са психолозите и работещите малки градове и села.
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До каква степен успявате да адаптирате заниманията с децата
със СОП към дистанционна формата на комуникация?
80,0%

70,0%

66,9%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

26,0%

20,0%

10,0%

7,1%

0,0%
Напълно се справям

По-скоро се справям

По-скоро не се справям

Общото усещане на специалистите е, че по-скоро се справят с предизвикателствата на
дистанционната работа с деца със СОП. 26% от анкетираните отговарят, че смятат, че
напълно се справят, а 66,9% са на мнение, че по-скоро се справят. Малко над 7% от
анкетираните специалисти се съмняват в степента, в която успяват да се справят с
заниманията по време на дистанционната форма на комуникация. Специалистите, които
най-често са отговаряли, че по-скоро не се справят са предимно логопеди и психолози.
Такова усещане са имали и най-много лица предлагащи ресурсна подкрепа в столицата
и работещи с деца в предучилищен етап на образование.
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Кое от следните твърдение най-добре описва Вашия личен опит с
дистанционната работа с деца със СОП?
70%
61,7%
60%

50%

40%

30%
18,5%

20%

11,1%
10%

0%
За първи път се сблъсквам с
дистанционна работа

Имам известен опит с
Имам богат опит с дистанционната
дистанционната работа, но много
работа
ограничен

61,7% от специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа се сблъскват за първи път с
дистанционната работа. 18,5% имат предишен опит, но ограничен. Едва 11,1% са с богат
опит в дистанционната работа. Анкетираните работещи като ресурсни учители и
педагогически съветници по-често са имали опит в работата от разстояние. Същото важи
и за упражняващи дейността си в столицата и областните градове в страната.
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VII.

Отражения на дистанционното обучение върху психическото и емоционално
състояние на децата

До каква степен смятате, че децата със СОП се справят с
предизвикателствата на дистанционното обучение:
50%

46,8%

45,5%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5,1%
5%

2,6%

0%

Напълно се справят

По-скоро се справят

По-скоро не се справят

Изцяло не се справят

По отношение на това до каква степен децата със СОП се справят с предизвикателствата
на дистанционното обучение, мненията на специалистите се разделят в две обособени
групи. На смятащи, че децата по-скоро се справят (46,8%) и на смятащи, че по скоро не
се справят (45,5%). По-младите специалисти (до 24 години) и педагогическите съветници
са много по-склонни от останалите да оценяват положително степента, в която
учениците

успяват

да

усвоят

особеностите

на

дистанционното

обучение.

Административните области, в които са поставени най-положителни оценки са Софияобласт, Стара Загора и София-град.
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Какво влияние оказа дистанционната форма на работа върху
децата със СОП, с които работихте, по отношение на следните
аспекти от развитието:
60%
48,6%

50%

47,9%

43,8%

43,5%

41,5%
40,1%

40%
34,3%

33,6%

28,3%28,3%

30%

25,7%

25,7%

22,6%

18,3%

17,9%

20%

10%

0%
Речеви умения

Фина моторика

Положително

Социални умения

Без промяна

Емоционално
развитие

Ресурсна подкрепа,
свързана с усвояване
на учебния материал

Отрицателно

С най-висок процентен дял анкетираните определят речевите умения и фината моторика
на децата, като непроменени аспекти от въвеждането на дистанционна форма на работа.
Според специалистите социалните умения на децата и емоционалното им развитие са
пострадали в значително по-висока степен. Подобряването в ресурсната подкрепа,
свързана с усвояване на учебния материал е оценено най-високо. 41,5% смятат, че
дистанционната форма на работа е оказала положително влияние върху усвояването на
учебния материал. В столицата са били наблюдавани подобрения най-често в речевите
умения и фината моторика на децата, докато най-отрицателните отражения са били в
социалните умения. В областните и малки градове са забелязани положителни промени
по отношение на ресурсната подкрепа, свързана с усвояване на учебното съдържание и
отрицателни в социалните умения и емоционалното развитие на децата. В селата
положителното влияние е свързано с емоционалното развитие на децата и отново в
развитието на ресурсната подкрепа, докато най-негативните са по отношение на
социалните им умения.
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Как бихте оценили психическо състояние на децата, с които
работите след края на учебната година?
40%
35,5%
35%

32,3%

30%

25%
20,6%
20%

15%

10%
5,8%

5,8%

5%

0%
Със сигурност е по- Донякъде е по-добро
добро от преди
от преди

Няма промяна

Донякъде е по-лошо Със сигурност е поот преди
лошо от преди

Мненията на специалистите сочат, че е по-вероятно извънредната ситуация да се е
отразила негативно на психическото състояние на децата. 32,3% от анкетираните
посочват, че според тях, психическото състояние на децата е донякъде по-лошо от преди.
35,5% посочват, че за тях по-скоро няма такава промяна, а малко над 20% са на мнение,
че е донякъде по-добро от преди. Най-малки дялове от анкетираните са посочили двете
най-категорични мнения, че със сигурност е по-добро и че със сигурност е по-лошо.
Психолозите и ресурсните учители оценяват по-често от останалите психическото
състояние на децата като влошено. Подобни тенденции се наблюдават най-вече в
столицата и селата. Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа на ученици в начален
етап и на такива в класовете от 5 до 7 клас, също оценяват психическото състояние на
учениците като влошено по-често от останалите. Стажът в сферата на приобщаващото
образование изглежда, също играе основна роля, тъй като според статистическото
разпределение – колкото по-голям стаж имат специалистите, толкова по-склонни са да
посочват, че психическото състояние на децата е донякъде по-добро от преди.
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Кое от следните емоционални състояние сте наблюдавали по
време на извънредното положение (или след края на
извънредното положение) у децата, с които работите?
Несигурност

44,4%

Раздразнителност

42,0%
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40,7%
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Паника
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По време на извънредното положение децата са изпитвали най-често несигурност
(44,4%), раздразнителност (42%) и тревожност (40,7%). Макар да се е случвало
значително по-рядко, специалистите обособяват и чувството на самота, като
съпровождащо емоциите на децата в резултат от извънредната ситуация (26,5%). Според
21% от специалистите децата са изпитвали страх, а според 16,7% тъга. 14,2% смятат, че
децата, с които работят са изпадали в състояние на гняв. Най-рядко анкетираните са
посочвали, че извънредното положение е довело до паника сред подрастващите.
Анкетираните предлагащи ресурсна подкрепа в столицата по-често са забелязвали
раздразнителност в децата по време на извънредното положение. Работещите в областни
градове най-често са посочвали, че децата са били несигурни, а тези в малки градове –
самотни. Анкетираните в селата, аналогично с тези в столицата са забелязвали, че децата
чувстват раздразнителност. Специалистите отговорили, че децата, с които работят са
били по-раздразнителни от преди са предимно работещи с деца в предучилищното
възпитание и подготовка.
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VIII.

Нагласи към образованието по време на пандемия

В сравнение с преди, как се отрази дистанционното обучение
върху резултатите на учениците, с които работихте?
45,0%
39,0%

40,0%
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30,0%
25,0%

23,4%

22,7%

20,0%
15,0%
9,1%

10,0%
5,0%

3,9%
1,9%

0,0%
Справят се много Справят се попо-добре от
добре от преди
преди

Няма промяна
при
представянето
им

Справят се по- Справят се много
зле от преди
по-зле от преди

Не мога да
преценя

Близо 40% от специалистите са на мнение, че дистанционното обучение не се е отразило
на резултатите, които постигат учениците. 23,4% смятат, че представянето им се е
влошило, а 22,7% забелязват по-скоро подобрение. Педагогическите съветници са посклонни да смятат, че децата се справят по-добре от преди, докато психолозите по-често
са на обратното мнение. По отношение на възрастта на децата, също се забелязват
относително силни тенденции. Работещите с по-малки деца и ученици по-често от
останалите отговарят, че представянето им се е влошило. Представянето на децата извън
столицата по-често е било оценявано положително.
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Как се отрази дистанционното обучение върху комуникацията
ви с учителите?
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35%

30,8%
30%
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Отрази се поскоро
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негативно

Не оказа влияние Не знам/не мога
да преценя

Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа са предимно на мнението, че
дистанционното обучение се е отразило по-скоро положително върху комуникацията им
с учителите (38,5%). Другата най-силно обособена група е на смятащите, че
дистанционното обучение не е оказало никакво влияние. Дистанционната работа се е
отразила положително най-вече върху комуникацията на ресурсните учители и
педагогическите съветници с учителите, докато при логопедите и психолозите
тенденцията е обратна. Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа с богат опит в
прилагането на дистанционен модел на работа са по-доволни от комуникацията си с
учителите по време на дистанционното обучение. От статистическото разпределение
става ясно, че упражняващите дейността си в областни и малки градове и села са
отразявали положителна промяна в комуникацията им с преподавателите, докато в
столицата тя е оценена по-скоро като непроменена.
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Как бихте оценили качеството на дистанционното обучение в
сравнение с обучението в периода преди това?
А/ Синхронно дистанционно обучение
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добро от преди
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Донякъде е по- Със сигурност е
Не знам за
лошо от преди
по-лошо от училища, в които
преди
да се работи
синхронно

Аналогично с предходните въпроси, и тук анкетираните се разделят на две основни
групи. 25,9% смятат, че синхронното дистанционно обучение е по-лошо от преди, а 23%,
че е донякъде по-добро. Относително висок е и делът на специалисти, които не знаят за
училища, в които се работи синхронно (18%). От статистическото разпределение отново
се вижда, че специалистите, които смятат, че се справят по-добре с предизвикателствата
на дистанционното обучение и имат опит в прилагането му са склонни да дават поположителни оценки. Работещите в селата са поставили най-много негативни оценки,
докато най-положителни са давали специалистите работещи в малките градове в малки
градове. В отговорите на специалистите се забелязва, че колкото по отдалечени са от
изследвания подход или метод, толкова по-негативно го оценяват. В контекста на тази
констатация следва да се разглежда и статистическото разпределение сочещо, че
логопедите в най-голяма степен смятат, че синхронното обучение се е влошило в
следствие на извънредното положение в страната. Специалистите работещи с ученици
от 5 до 7 клас най-често посочват, че качеството на синхронното дистанционно обучение
е по-лошо от преди.
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Как бихте оценили качеството на дистанционното обучение в
сравнение с обучението в периода преди това?
Б/ Асинхронно дистанционно обучение
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24,4% от специалистите определят асинхронното дистанционно обучение като
подобрено в сравнение с периода преди въвеждането на извънредното положение. 21,5%
не виждат промяна, а 16,3% смятат, че е донякъде по-лошо. Обособява се относително
висок дял и на смятащи, че този тип дистанционна работа със сигурност е по-лошо от
преди (12,6%). Асинхронното дистанционно обучение е оценено най-положително от
специалистите работещи като логопеди, вероятно поради по-индивидуалния начин на
работа в този подход. Качеството на този тип дистанционно обучение е оценен като
подобрен в сравнение с периода преди извънредното положение най-вече в областните
градове, докато без съмнение най-влошен е в селата. Аналогично с предходните въпроси
и тук се вижда, че специалистите работещи с по-големи ученици са склонни да оценяват
по-положително редица фактори свързани с дистанционното обучение. Анкетираните с
по голям трудов стаж в сферата на приобщаващото образование, също в по-голяма
степен считат, че асинхронното дистанционно обучение е било подобрено в сравнение с
начина, по който се е прилагало преди нововъведенията в образованието поради
разпространението на Covid-19.
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IX.

Нагласи към образованието сред края на дистанционното обучение
В бъдеще възнамерявате ли да продължите да използвате
дистанционни форми на обучение като част от работата си с
децата със СОП?
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67,8% от анкетираните специалисти, предлагащи ресурсна подкрепа възнамеряват да
използват дистанционните форми на обучение като част от работата си с деца със
специални образователни потребности. Статистическото разпределение показва, че
специалистите, на които по-често работата им включва индивидуален подход са посклонни да отхвърлят възможността за продължаване на дистанционната форма на
работа след извънредното положение. Специалистите работещи в по-малки населени
места са значително по-несъгласни с това да използват дистанционни форми на обучение
като част от работата си с деца със СОП. Делът на заявили такова желание в селата е два
пъти по-нисък от този в столицата.
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След края на извънредното положение и връщането към
обичайната форма на обучение, доколко вероятно е да се случи
някое от изброените:
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По-скоро не е вероятно

Няма такава вероятност

Специалистите са на мнение, че е най-вероятно след края на извънредното положение да
се появи необходимост от промени в учебното съдържание, с цел да се наваксат
пропуснатите знания (45,3%). 35,6% са на мнение, че връщането към обичайния начин
на работа след края на извънредното положение ще бъде съпроводен от това, че децата
със СОП ще имат затруднения при адаптирането обратно към средата в клас и редовните
срещи със съученици. 31,8% смятат, че децата ще имат затруднение при адаптирането
към традиционната форма на образование. Логопедите и педагогическите работници в
по-голяма степен подкрепят всяко от твърденията. Специалистите работещи в селата са
подкрепили най-силно твърдението, че ще бъдат необходими промени в учебното
съдържание, докато тези от малки градове – това, че положението ще наложи затрудни
децата със СОП при връщането към традиционната форма на образование.
Специалистите работещи в столица изразяват най-силно притесненията си, че децата със
специални образователни потребности ще имат проблем с адаптацията обратно към
средата в клас и взаимодействието със съученици. Най-силни притеснения изказват
работещите с по-малки деца и ученици.
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Ако дистанционното обучение продължи и в бъдеще, кое от
следните биха могли да се случат на децата, с които работите?
Ще се отрази негативно на социалните и
комуникативните им умения
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Ще се наложи да потърсят допълнителна подкрепа за
усвояване на знания и умения
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Децата ще загубят желание и мотивация да участва в
заниманията/уроците

46,3%

Ще се отрази зле на резултатите на децата
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им за учене
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Основен дял от специалистите са на мнение, че продължаването на работата в училище
под формата на дистанционното обучение ще се отрази негативно на социалните и
комуникативните умения на децата (56,2%). 46,9% от анкетираните са на мнение, че
подобно нововъведение ще принуди децата да търсят допълнителна подкрепа при
усвояването на знания и умения, със сходен процентен дял се посочва и възможността
децата да загубят желание и мотивация да участват в заниманията и уроците (46,3%).
36,4% от специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа са на мнение, че това ще се
отрази върху резултатите на децата, а 30,2%, че ще се отрази негативно върху знанията
и уменията им за учене. Анкетираните относително по-рядко са посочвали, че
въвеждането на дистанционното обучение като традиционна форма на образование ще
възпрепятства преминаването в по-горен клас и че повече деца ще отпаднат от училище.
15,4% смятат, че няма да се отрази и децата ще продължат да учат, както досега. Най-
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рядко избираното твърдение е свързано с това, че при продължаване на дистанционното
обучение – родителите ще спрат децата си от училище.

Какви мерки следва да бъдат предприети, според Вас?
60,0%
52,5%

51,9%

50,0%

46,9%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%
Да има повече обучения за
Да се осигурят допълнителни
Правителство, дарители и
учители и специалисти в
средства за поощряване на
партньори трябва да подкрепят
ресурсната подкрепа, свързани с
учителите и специалистите по
училищата и учителите за
внедряването на ИКТ в
ресурсна подкрепа в провеждането разработване на материали за
обучението
на допълнителни
дистанционно обучение и
занимания/консултации за
дейности, достъпни за всички деца
наваксване на пропуснатия учебен
материал

Какви мерки следва да бъдат предприети, според Вас?
60,0%

50,0%

45,7%
40,1%

40,0%
35,2%
30,0%

20,0%

10,0%
Физическото, психичното здраве и Трябва да бъдат създадени ясни
Необходимо е увеличено
психосоциалната подкрепа трябва правила от здравните власти,
финансиране (напр. от дарители),
да бъдат напълно интегрирани в които да регламентират при какви
което ще е от съществено
образователната система
условия училищата могат отново
значение за подкрепа на
да функционират
продължаването на обучението за
всички деца, включително тези от
уязвими групи
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Специалистите, предлагащи ресурсна подкрепа в страна в най-голяма степен смятат, че
основната мярка, която трябва да бъде предприета е свързана с обучение на кадрите
работещи по предлагане на ресурсна подкрепа по отношение на внедряването на ИКТ в
обучението. Този отговор дават 52,5% от анкетираните. 51,9% са на мнение, че трябва да
се осигурят допълнителни средства за поощряване на специалистите в тяхната сфера във
връзка с провеждане на допълнителни консултации за наваксване на изпуснат учебен
материал. 46,9% от анкетираните смятат, че е необходимо училищата и учителите да
получат подкрепа под формата на материали за дистанционно обучение от
правителството, дарители и партньори. Твърдението, че физическото, психическото
здраве и психосоциалната подкрепа трябва да бъдат подкрепени и интегрирани в
образователната система е подкрепено от 45,7% от специалистите. 40,1% смятат, че
трябва да се създадат ясни правила от здравните власти, които да регламентират при
какви условия училищата могат да функционират отново. Най-слабо подкрепената мярка
е свързана с увеличаването на финансирането (35,2%).
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X.

Заключение

В резултат на проведеното проучване сред специалистите, предлагащи ресурсна
подкрепа, могат да бъдат изведени няколко препоръки, разпределени във времето по
следния начин:

Действия в посока на постигане на краткосрочни цели:


Гарантиране наличието на технически средства и интернет достъп за
всички домакинства;



Провеждане на обучения за използване на информационни технологии по
отношение на работата с онлайн платформи, онлайн уроци и други;



Създаване на указания и инструкции за работа в онлайн платформи,
избрани в съответствие с учебния материал, възрастта и развитието на
учениците;



Подкрепа към специалистите при адаптирането на заниманията с деца със
СОП към дистанционна форма на комуникация;



Адаптиране на учебното съдържание или създаване на алтернативен метод
на представяне на учебния материал, които да гарантират качеството на
предаваните знания за деца със специални образователни потребности;
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Действия в посока на постигане средносрочни цели:


Предоставяне на допълнителни насоки как се осъществява подкрепата за
приобщаващо образование в контекста на дистанционната форма на
обучение;



Предоставяне на информация за различни подходи за организация на
семейния живот, в помощ на родителите, която специалистите да
предоставят;



Създаване на механизми за убеждаване на родителите за важността на
тяхната роля и участие в процесите на обучение от дистанция за резултатите
и постиженията на техните деца;



Подкрепа за развиване на социалните умения/емоционално развитие /
психическо състояние на деца по време на дистанционното обучение;



Предлагане на подкрепа за родителите по отношение на това как да
помагат на децата си да участват успешно в дистанционното обучение.

Действия в посока на постигане дългосрочни цели:


Създаване на единни модели и практики за преподаване от дистанция;



Създаване на правила за подпомагане на родителите при регулирането на
ученето и спазването на дисциплина;



Предвиждане на механизми за установяване и наваксване на пропуснати
знания по време на дистанционното обучение;



Предвиждане на промени в учебното съдържание с цел наваксване на
пропуснати знания;



Интегриране на физическото, психичното здраве и психосоциалната
подкрепа в образователната система;



Създаване на механизми за подкрепа от страна на държавата по критерии,
които позволяват по широк достъп до тях и са съобразени с естеството на
идентифицирания дефицит (напр. липса на средства за апаратура и техника;
липса на знания и умения за работа в онлайн среда; липса на време за
подкрепа от страна на родител или друго лица и т.н.);
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