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I.

Въведение

Въвеждането на извънредното положение за ограничаване на разпространението на
COVID-19 води до ограничаването на присъствените занятия в институциите за
предучилищно и училищно образование. Прекратяването на дейността на повечето
заведения за целодневна детска грижа налагат търсенето на алтернативни възможности
за заместване на занимания, които да преодолеят изоставането в придобиването на
различни компетентности, умения и способности, важни за успешното преминаване на
детето кум училищното образование.
В тази връзка, на 10.04.2020 г. Министерство на образованието и науката заедно с
Националното сдружение на общините в Република България излиза с препоръки
относно организацията на дейностите в детските градини и в центровете за подкрепа на
личностното развитие в периода на извънредното положение. На първо място в
препоръките е упоменато, че: „…обучителен процес не се осъществява, а учителите
подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през
платформи, приложения, електронна поща или друг подходящ начин.“ 1
В

писмото

са

изведени

предложения

за

организирането,

провеждането

и

регламентирането на занятията, като се обръща специално внимание, че изпълнението
на различни дейности няма задължителен характер, а е по желание на родителите, като
престоят на децата пред екран не трябва да надхвърля 20-30 минути дневно.
Цитираните регламенти, заедно с всички останали поместени в писмото на МОН, стават
повод за пълна трансформация на обучителния процес на децата в предучилищна възраст
и поставят на преден план въпроси за това как изобщо се осъществява той по време на
извънредното за страната положение.
В тази връзка, настоящото изследване си поставя за цел да провери до каква степен
представителите на педагогическия и непедагогическия персонал успяват да се справят
с предизвикателствата на дистанционното обучение, до каква степен са включени в него
и по какъв начин оценяват ефектите и последствията му върху децата в предучилищното
образование.

Препоръки за организацията на дейностите в детските градини в периода на извънредното положение,
МОН и НСОРБ, 10.04.2020г.
1
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II.

Обхват на изследването

Изследването е осъществено по метода на пряко стандартизирано интервю (анкета), като
в него са взели участие 350 представители на педагогически и непедагогически персонал.
Периодът на провеждане на изследването е май-юни 2020 г.
III.

Заетост, достъп и участие в дистанционното обучение

В резултат на всички въведени противоепидемични мерки, над 80% от представителите
на педагогическия и непедагогически персонал, попаднали в обхвата на изследването,
отбелязват, че детските заведения, в които работят, са преустановили своята дейност по
време на извънредното положение.
Едва 1,3% са продължили своята работа и по време на пандемията, като това са единични
случаи в най-малките населени места (села и малък град).
14,7% са лицата, които са споделили, че са осъществявали обучителна дейност, но
частично, като е имало периоди, в които дейността е била преустановена.
Това се е случвало в по-големите областни градове и столицата, като по-голям дял от
споделилите за подобен режим на работа са лица с над 16 години трудов стаж в областта
на предучилищното образование.
Вашата детска градина спря ли работа по време на
извънредното положение в страната?
90%

84,0%

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

14,7%

10%
1,3%
0%
Да

Не работехме през част от времето

Не

4

Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното
образование – гледна точка на педагогически и непедагогически персонал

Без значение, че по-голямата част от детските градини преустановяват временно своята
дейност, над 50% от анкетираните специалисти споделят, че детските заведения, в които
работят, предлагат дистанционна форма на обучение.
Значително висок е делът и на тези, които отбелязват, че по време на извънредното
положение заведението, в което работят, не е предприело мерки, свързани с
продължаване на обучението от разстояние.
Сред избралите последната опция са предимно педагогически и непедагогически
специалисти от малките градове и села, както от целодневна детска градина, така и от
полудневна детска градина.
Детската градина, в която работите, предлага ли дистанционна
форма на обучение?

42,3%

Да

57,7%

Не

Там, където учебната дейност не е напълно прекъсната, най-предпочитаните канали за
обмен на учебно съдържание между родители и педагози са социалните мрежи като
Facebook, Skype или Viber. През тях, специалистите имат възможността да провеждат
онлайн уроци и занимания с децата в реално време.
22,3% от изследваните лица споделят, че провеждат консултации по телефона с деца или
родители, като подобни действия са предпочитани от преподаватели от всички възрасти
и с опит в сферата на предучилищното обучение.
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Използването на онлайн уроци в удобно за децата време е от по-малко популярните
методи, на които разчитат детските градини. Този тип уроци са ползвани в по-голяма
степен от непедагогически персонал в малките населени места, на възраст до 30 г. и с
трудов стаж между 1 и 5 години.
Електронните пощи са работещ вариант за 12,2% от анкетираните. Те са използвани
предимно от непедагогически персонал или психолози и логопеди, които работят с
децата. Най-често това са по-млади специалисти (между 24 и 30 години), които са
посочили, че живеят и работят в областни и малки градове или Столицата.
Едва 6,9% от отговорилите споделят, че по време на дистанционното обучение те самите
или друг техен колега са били ангажирани с разнасянето на учебни материали в удобно
на децата време по домовете. Тази практика е разпространена главно в селата и е
изпълнявана предимно от непедагогическия персонал.
Онлайн платформи за учене, електронни дневници или уроци по телевизията са по-малко
използвани от представителите на детските градини, защото те предоставят възможност
за обмен на учебно съдържание, което е неподходящо за деца в предучилищна възраст.

Какви са основните канали за дистанционно обучение, които
използва Вашата детска градина?
Онлайн уроци в реално време през социални мрежи
(skype, viber, facebook и др.)
Провеждам консултации по телефона с деца или
родителите

33,6%
22,3%

Онлайн уроци достъпни в удобно за детето време

13,7%

Електронни пощи

12,2%

В удобно за детето време аз или друг колега носим
материали в дома на децата
Онлайн уроци в реално време в платформи за онлайн
обучение и комуникация (zoom, team, google…

6,9%
5,0%

Електронни дневници

3,2%

Адаптирани материали от издателства

1,3%

Уроци по телевизията

0,9%

Онлайн обучение в затворени групи в социалните
мрежи
Предлагане на материали за работа и ресурси на
родителите, чрез използване на социални мрежи…

0%

0,4%

0,1%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Методът, който се оказва най-подходящ в работата на специалистите от дистанция за
(43,4%), е поставянето на задачи за целия ден, които децата, с помощта на своите
родители да организират и изпълняват сами. Този метод се оказва предпочитан за всички
специалисти, без значение населеното място или опита, който имат до момента.
34,1% от лицата, които работят с деца в предучилищна възраст, подготвят сами снимков
или видео материал, свързан с уроците, който изпращат на родителите. 17,8% разчитат
на готови материали от платформи за учене като Уча.се, Академико, Кан Академия и др.
Работата онлайн, без значение индивидуална, групова, проектно базирана или под
формата на дискусии в реално време, не е често използван метод, тъй като може да бъде
считана като предполагаща повече необходимо време пред електронните устройства и
по този повод неподходяща за децата в предучилищна възраст.
Какви методи на работа използваше Вашата детска градина по
време на дистанционното образование?
Поставяне на задачи за деня

43,4%

Подготвях снимков или видео материал свързан с
уроците, който изпращах на децата/родителите

34,1%

Използвах готови материали от платформи за учене
(уча се, академико, кан академия и др.)

17,8%

Онлайн дискусии в реално време

6,0%

Проектно базирана работа по групи

5,2%

Проектно базирана индивидуална работа

4,6%

Форма на онлайн тестова проверка след всеки урок

1,3%

Електронни ресурси насочени към родителите

0,1%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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IV.

Готовност за работа в от дистанция

Работата от дистанция става повод за изоставяне на традиционни и познати методи за
работа и води до нововъведения и адаптиране на учебните практики към новия модел на
обучение.
Над половината от анкетираните педагози, директори, психолози и други специалисти
смятат, че по-скоро се справят с предизвикателствата на електронното обучение. Помладите кадри са и по-самоуверени и преобладават сред тези 34,7%, които са отбелязали,
че справят напълно с методите на преподаване по време на извънредното положение.
Тези, които са по-скептични и негативни по отношение на собственото си представяне
по време на обучението извън детските градини, са приблизително 9%. Те са
представители на непедагогически персонал или психолози, логопеди и др. специалисти,
с над 15 години трудов стаж в областта, предимно от някой от областните градове в
страната.
До каква степен смятате, че Вие самите се справяте с
предизвикателствата на обучението в електронна среда?
60%

56,6%

50%

40%
34,7%
30%

20%

7,9%

10%

0,8%
0%
Напълно се справям

По-скоро се справям

По-скоро не се справям

Изцяло не се справям
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По отношение на предоставянето на индивидуална подкрепа на децата в ученето по
време на извънредното положение, делът на тези, които смятат, че по-скоро се справят,
нараства за сметка на тези, които са напълно сигурни и категорични, че това е така.
Увеличава се и делът на тези, които са по-несигурни и смятат, че по-скоро или изобщо
не се справят.
Последните са в по-голямата си част психолози, логопеди или друг тип специалисти в
областни или малки градове, докато тези, които по-скоро не се справят, са представители
на педагогически персонал в областните градове и Столицата от всички възрастови
категории.
До каква степен успявате да предоставите индивидуална учебна
подкрепа на децата по време на извънредното положение?
70%
61,6%

60%

50%

40%

30%
23,6%
20%

12,6%
10%
2,2%
0%
Напълно се справям

По-скоро се справям

По-скоро не се справям

Изцяло не се справям

Въпреки, че се наблюдават известни затруднения при оказването на индивидуална
подкрепа при част от педагогическия персонал и лицата, които оказват ресурсна
подкрепа на деца в предучилищна възраст, по-голямата част от специалистите се
чувстват достатъчно уверени да дават съвети, указания или да предлагат методи на
родителите в посока на подпомагане и продължаване на процесите на обучение и от
дома.
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33% са напълни уверени в препоръките, които дават, а приблизително 52% са по-скоро
уверени.
14% са на обратното мнение и споделят, че не са особено уверени, а малко над 1% са още
по-критични и са посочили, че се чувстват напълно неуверени да предлагат на
родителите каквито и да било указания за обучение по време на извънредното
положение.
Тези, които са напълно неуверени, са предимно непедагогически персонал, между 25 и
30 години, с опит около и под 5 години, в детски заведения за целодневна грижа в
областни градове.
По-малко, но отново несигурни в предоставянето на каквито и да било указания, са повъзрастните педагогически и непедагогически кадри (над 50 години), в различни
населени места, като сред избралите тази опция попадат 100% от заетите в детски
градини, които оказват полудневен тип грижи.
До колко се чувствате уверен/а да предлагате на родителите
методи или указания, как да помагат на децата си по време на
онлайн обучението?
60%
51,9%
50%

40%
33,0%
30%

20%

14,0%
10%
1,1%
0%

Напълно уверен/а

По-скоро уверен/а

По-скоро неуверен/а

Напълно неуверен/а
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Темите и сферите, в които се чувстват най-добре подготвени лицата, които работят с
деца в предучилищна възраст, са предимно свързани с материали и дейности за
ограмотяване (32,9%) или умения за комуникация със самите деца.
На трето място специалистите споделят, че имат готовност да дават препоръки по повод
повишаването на желанието и мотивацията за учене у децата.
Трите споменати области могат да бъдат мислени като основни в предучилищното
обучение, а готовността на специалистите да подкрепят родителите точно в тези сфери
са свидетелство за техния богат опит и готовност за оказване на подкрепа и в момент на
обявена пандемия.
Управлението на емоционалното състояние на децата, запазването на баланс между
работа и семейство или разрешаването на конфликти са сфери, в които са подготвени
предимно

психолозите

и

други

специалисти,

попаднали

в

изследването.

Педагогическият и непедагогическият персонал е по-несигурен в подобни области, но
все значителен дял полагат усилия и оказват подобен тип подкрепа предимно в малките
населени места.
В коя от следните сфери се чувствате най-подготвен да окажете
подкрепа на родителите?
Учебен материал, изисквания и дейности за
ограмотяване

32,9%

Умения за комуникация с деца

31,4%

Знания за повишаване на желанието и мотивацията
за учене у децата

28,9%

Управление на емоционалното състояние на децата

19,5%

Запазване на баланс между работа и семейство

11,9%

Как се действа в посока на разрешаване на
конфликти

9,1%

Организация на семейния живот

1,8%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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От друга страна, подкрепата, която педагогическите и непедагогически кадри получават
по време на извънредното положение, е силно ограничена.
По-малко от 20% от лицата, попаднали в изследването, са споделили, че са получили
насоки за справяне в извънредната ситуация, а 15% са споменали, че са получили
актуална информация за промените в учебните процеси по време на извънредното
положение.
Само за 8,7% от специалистите е бил осигурен достъп до база с готови учебни материали
за преподаване онлайн, като те са основно представители на детски заведения в
Столицата и областните градове с трудов стаж между 2 и 5 години или между 11 и
15 години.
Процентните дялове намаляват още повече когато става въпрос за подкрепа под формата
на предоставяне на възможност за участие в обучения за работа с техника и платформи
за дистанционно обучение или предоставяне на техника за включване в онлайн ученето.
Възможно обяснение е, че подобни мерки за оказване на подкрепа и обезпечаване са
предприемани по-скоро при преподавателите на деца в училищна възраст, докато за
специалистите в предучилищното обучение, които все пак се включват в
дистанционното обучение, остава ограничен набор от мерки или методи свързани със
самоподготовка.
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Какъв вид подкрепа получихте по време на извънредното
положение?
Предоставиха ми насоки за справяне в извънредната
ситуация

19,6%

Не получих подкрепа

18,9%

Предоставяха ми актуална информация за
промените в учебните процеси по време на
извънредното положение

15,0%

Осигурява база от готови учебни материали за
преподаване онлайн

8,7%

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

3,8%

Предоставиха ми техника, за да се включа в онлайн
обучението

3,2%

Подготвих се сам/сама

0,1%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Представителите на различните специалисти, които работят в детските градини, сами
посочват кои са областите, в които се нуждаят от допълнителни разяснения. Те са
валидни както за представители от малки населени места, така и за такива е областните
градове и Столицата. Възрастта или опита на кадрите също не оказват влияние върху
нуждите, идентифицирани в отговор на въпроса.
На първо място, лицата посочили отговор сигнализират за необходимост от насоки за
това как трябва да действат в случаите, в които децата нямат достъп до дистанционно
обучение. Този проблем се отличава като по-голям в малките населени места, а за него
сигнализират предимно лица с богат опит в работата с деца в предучилищна възраст.
Помощ в адаптирането на учебното съдържание е нужна за 7,2% от случаите, а подкрепа
в посока на запазване или повишаване на мотивацията на децата за активно участие в
онлайн уроците в реално време е нужна за други 6% от анкетираните.
5,8% от респондентите смятат, че работата им би била по-лесна, ако получат повече
информация за това колко често и в какви случаи трябва да бъдат на разположение на
децата и техните родители, а 2,7% от специалистите (предимно педагогически персонал)
се нуждаят от разяснения свързани с оценяването на децата.
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На кои от следните въпроси са необходими допълнителни
разяснения, за да бъде по-лесна работата на учителите по време
на дистанционното обучение?
Как трябва да се действа в случаите, в които децата
нямат достъп до дистанционното обучение

8,1%

Как да променя или адаптирам учебното съдържание
към дистанционно обучение

7,2%

Как да мотивирам децата да вземат активно участие
в онлайн уроците в реално време

6,0%

Колко често и в какви случаи трябва да бъда на
разположение на деца и родители

5,8%

Как следва да протичат изпитите/оценяването по
време на дистанционно обучение

2,7%

0%

1%

2%

3%

4%
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6%

7%

8%

9%

Основните притеснения на работещите в сферата на предучилищното обучение и
образование се потвърждават и през разпределението на отговорите към въпрос, в който
анкетираните със свободен текст могат да посочат от какви допълнителни разяснения
или подкрепа имат нужда.
Най-много от тях са категорични, че кадрите в тази сфера имат нужда от още насоки и
подкрепа в посока на това как да работят с платформите за онлайн обучение. Малко над
19% са отбелязали, че биха искали помощ за получаване на обективна обратна връзка за
работата на децата от разстояние, а под 15,4% от попадналите в изследването са
посочили, че им трябва подкрепа в начините за справяне със стреса по време на работа,
ангажиране на родителите с обучението на децата им или адаптиране на учебното
съдържание към новите изисквания.
7,7% поместват своите нужди в областта на самоусъвършенстването и по-добрата
организация на времето, докато други 3,8%, сред които предимно представители от
малки населени места, изразяват необходимост от допълнителни разяснения за работа с
родители, които са неграмотни.
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От какви допълнително разяснения или подкрепа се нуждаят
учителите, за да могат да бъдат пълноценни в работата си, по
време и след дистанционното обучение?
Как да работя с платформите за онлайн обучение

46,2%

Как да получавам обективна обратна връзка за
работата на децата

19,2%

Как да се справям, когато работя под стрес

15,4%

Как да ангажирам повече и по-успешно родителите

15,4%

Как да адаптирам по-добре учебното съдържание

15,4%

Как да организам по-добре работата си

7,7%

Как да работя по-добре с родители,които са
неграмотни

3,8%
0%

V.

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Ангажираност на родителите с дистанционното обучение

Участието на родителите в процесите на обучение от вкъщи, се оказва от съществено
значение за продължаване на образователните занимания на децата в предучилищна
възраст по време на извънредното положение. Тъй като дейностите се пренасят у дома,
родителите стават основни партньори на педагогическия и непедагогическия персонал в
тяхното осъществяване и се превръщат в посредник между различни специалисти, чиято
работа е свързана с напредъка на техните деца.
Мненията на анкетираните лица по отношение на степента, в която родителите са
ангажирани с обучението на своите деца по време на дистанционното обучение, са
красноречиви.
Най-голям дял от педагогическия и непедагогическия персонал са по-скоро
удовлетворени от начина, по който родителите се включват в обучението на децата си.
Тези обаче, които не са удовлетворени от участието на лицата, които полагат грижи за
деца в предучилищна възраст, са малко над 40%. Напълно неудовлетворени са най-голям
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дял от психолозите, логопедите или др. специалисти, попълнили анкетата, без значение
на територията на коя област работят.
До каква степен сте удовлетворени от ангажираността на
родителите с образованието по време на дистанционното
обучение?
50%
45,1%
45%
40%

36,1%

35%
30%
25%
20%
15%

14,4%

10%
4,3%

5%

0%
Напълно удовлетворен

По-скоро удовлетворен По-скоро неудовлетворен Напълно неудовлетворен

Педагозите и специалистите, попаднали в изследването, отразяват важността на
родителската ангажираност с учебните занимания и споделят, че най-често те биват
полезни като помагат за изпълнението на поставените от тях задачи и изисквания.
Друга съществена роля, която придобиват родителите по време на извънредното
положение, е свързана с предоставянето на обратна връзка към педагозите за това
доколко децата успяват да разберат или усвоят предадения материал.
Една трета от специалистите отбелязват, че родителите улесняват тяхната работа като се
включват в разясняването на поставените задачи на децата си. Това се случва по-често
за представителите в областните градове и столицата.
По-малък процент събират опциите, свързани с участието на родителите в регулирането
на участието на децата в онлайн уроците, провеждани в реално време или следенето на
спазване на ред и дисциплина по време на виртуалните занимания.
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Възможно обяснение е, че много малък дял от педагозите осъществяват подобен тип
занимания в дигитална среда, тъй като те не са мислени като подходящи за деца в
предучилищна възраст, а от друга страна могат да бъде осъществено само чрез
подкрепата и участието на родителите.
По какъв начин са полезни родителите по отношение на вашата
работа, по време на дистанционното обучение?
45%
40,7%
40%

36,6%
33,0%

35%
30%
25%
20%
15%

10%

6,3%
4,0%

5%
0%

Помагат за
Дават ни обратна Разясняват на децата
Следят за
изпълнението на
връзка за това
поставените от нас
включването на
поставените от нас доколко децата са задачи и изисквания децата в онлайн
задачи и изисквания разбрали /усвоили
уроците в реално
материала
време

Следят за спазване
на реда и
дисциплината по
време на уроците в
реално време

Според най-големия дял от отговорилите, въвеждането на дистанционно обучение в
страната не оказва влияние и не променя моделите и честотата на комуникация между
родители и педагози. 38,3% са споделили, че процесите на общуване между двете страни
не са се променили.
Друга една трета от педагогическите, непедагогическите и др. специалисти (психолози,
логопеди и т.н.) споделят, че по време на дистанционното обучение общуват по-често с
родителите, спрямо преди неговото въвеждане. Подобни тенденции се наблюдават в поголяма степен в малките населени места (малък град и село), като в комуникацията се
включват всички специалисти, от всички възрастови групи.
По-рядко в сравнение с преди, връзка с родителите осъществяват 27,2% от
респондентите. Сред тях преобладават лица съвместяващи няколко функции в детските
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заведения (напр. педагогически персонал и директор) в Столицата или областните
градове в страната.
Как се промени честотата на общуване с родителите на децата
по време на дистанционното обучение?
45%
40%
35%

38,3%
33,2%

30%

27,2%

25%
20%
15%
10%
5%
1,4%
0%
Общуваме по-често от
преди

VI.

Общуваме по-рядко от
преди

Не се промени

Не общувам с родители

Връщане към заетост и достъп до дистанционно обучение

В разгара на пандемията и разпространението на коронавируса в страната започват
съвместни действия на държавни и образователни институции и в края на месец май
детските градини започват отново да приемат деца.2
Според получените в рамките на изследването отговори, по-голямата част от
педагогическия и непедагогическия персонал се е върнал на обичайната си работа след
като детската градина, в която работи, е подновила дейността си.

2

Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г., Министерство на здравеопазването
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Ако детската градина, в която работите е започнала да работи по
време на извънредното положение, Вие върнахте ли се на работа?
10,3%

Да
Не

89,7%

Тези, които са останали без работа и след повторното отваряне на детските заведения, са
10,3%, а сред тях преобладават лицата, които към момента на провеждане на
изследването са отбелязали, че по собствено желание ползват платен отпуск. 11,1% пък
са били принудени от работодателя си да използват натрупаните си през годините дни
платен отпуск, като всички лица, които продължават да не работят, в момента на
анкетирането, са с трудов стаж между 11 и 15 години.
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Ако не сте се върнали на работа, по какъв начин се случи това?
11,1%

Взех си платена отпуска
Работодателят ми ме принуди да си
взема платена отпуска

88,9%

В допълнение, малък брой лица посочват и други причини, поради които сами избират
да не се върнат на работа в детските градини. Сред тях са страх от заразяване с
коронавирус, липса на предпазни средства за персонала или лични причини, свързани с
полагането на грижи за други членове на семейството, като всички те са посочвани от
педагогически и непедагогически специалисти над 50 годишна възраст.

Ако не сте се върнали на работа, каква
беше причината? (Посочете всеки верен
отговор)

Страх ме беше да не се заразя с
коронавирус при пътуванията до
работа
В детското заведение нямаше
достатъчно предпазни средства за
специалистите и служителите
Работодателят ми каза, че няма
нужда от мен при провеждането на
дистанционно обучение
Реших, че дистанционното
обучение на деца в такава възраст
е безсмислено
Реших, че дистанционното
обучение на деца в такава възраст
е прекалено трудно
Гледах внуците

Дял на
специалистите
посочили
отговора
0,3%

0,3%

0,9%

0,3%

0,3%

0,3%
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Представителите на детските градини, които изобщо не предлагат дистанционна форма
на обучение след въвеждането на извънредното за страната положение, са 42,3% (виж в
глава II на настоящия доклад). В този контекст те са запитани за потенциалните причини
детското заведение, в което обичайно работят, да не предлага подобен тип форма на
преподаване.
Категорично най-голям дял от отговорилите смятат, че дистанционното обучение на деца
в предучилищна възраст е невъзможно. Те са следвани от 18%, които смятат, че подобен
тип обучение дори може да навреди на детското развитие.
Други 18% са на мнение, че онлайн обучението на деца в тази възраст е безсмислено, а
дяловете намаляват, когато липсата на дистанционно обучение е свързана с недостиг на
технологичен ресурс, липса на материали и умения за провеждането му или липса на
съдействие от страна на институции и родители.

Каква беше причината Вашата детска градина да не предлага
дистанционно обучение?
Дистанционното обучение на деца в тази възраст е
невъзможно

44,0%

Дистанционното обучение на деца в тази възраст
им оказва негативно влияние върху развитието

18,0%

Онлайн обучението на деца в тази възраст е
безсмислено

18,0%

Нямаме достатъчно технологичен ресурс
Не се препоръчва/не беше разрешено от местни
власти и РУО
Нямаме разбиране и съдействие от родителите

13,2%

3,0%

2,3%

Служителите не могат да подготвят материали за
дистанционно обучение

0,8%

Служителите нямат достатъчна компютърна
грамотност

0,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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След като идентифицират причините, които възпрепятстват провеждането на занимания
онлайн, същите респонденти извеждат и подкрепата, която смятат за необходима, за да
може детската градина, в която са заети, да може да работи дистанционно.
11,1% смятат, че работата от дистанция би била възможна, ако кадрите в детските
градини получат повече подкрепа за работа с платформите за онлайн уроци и учебно
съдържание. По-малки дялове смятат за необходимо да бъде предоставено оборудване,
база с готови учебни материали или насоки за преподавателите как да адаптират успешно
учебното съдържание.
Сред другите нужди, които са поместени във въпроса, се открояват и желанието за
предоставяне на психо-социална подкрепа, подкрепа в работата със специфични
софтуери или приложения за създаване и разпространение на онлайн съдържание.
Дефицитите или сферите, в които специалистите в областта на предучилищното
обучение се нуждаят от подкрепа, са споделяни от респонденти във всички населени
места, възрасти или позиции, които заемат, а ниските проценти потвърждават общите
настроения, които са в посока на неприложимост на методите на онлайн преподаване и
обучение в областта на предучилищното образование.
От каква подкрепа имахте нужда, за да започне работа детската
градина, в която работите?
Подкрепа за работа с платформите за онлайн уроци,
учебно съдържание, обучение

11,1%

Предоставя ИКТ оборудване

9,1%

Oсигурява база от готови учебни материали за
преподаване онлайн
Предоставя възможност за обучения на учители за
подготовка при дистанционна работа
Предоставя практически насоки за обучение,
базирано на ИК

8,7%
8,4%
5,2%

Предоставя финансова подкрепа

4,9%

Предоставяне на психосоциална подкрепа (напр.
общности за професионална подкрепа, съвети за…
Подкрепа при работа с различни програми (Word,
Excel, Power Point и др.)
Подкрепа за работа със средства за интернет
комуникация – Viber, Skype и др.

4,6%
2,8%
1,6%

Не знам

7,5%
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VII.

Предимства и недостатъци на дистанционното обучение

Въпреки, че не всички представители на педагогически, непедагогически персонал и
други специалисти са се докоснали до работата в дигитална среда, по време на
извънредното положение, всички изразяват своите нагласи към него и какви са
потенциалните рискове и предимства, които крие.
Сред позитивните страни на ученето извън детската градина, специалистите отличават
възможността децата да получат повече внимание от родителите си по време на престоя
у дома. Също така, като предимство е виждан и по-задълбоченият поглед на лицата,
които полагат грижи за деца в предучилищна възраст върху самия процес на обучение.
По-голямата

част

от

педагогическия

и

непедагогическия

персонал

оценяват

положително разделянето на отговорностите между тях самите и лицата, които са у дома
с децата, а около и над една четвърт приемат внедряването и използването на
интерактивни методи на преподаване и по-честа комуникация с родителите като
предимства на дистанционното обучение.
Положително се мисли и в посока на подобряване дигиталните умения на децата
благодарение на ученето онлайн или по-успешното комбиниране на учене и други
дейности в домашни условия.
По-малко натрупвания на отговори се наблюдават в опциите, свързани с указването на
подкрепа на децата винаги когато се нуждаят или възможността учебните занимания да
бъдат осъществявани където и да било в дома.
Положителните страни на дистанционното обучение са изразявани от по-младите
представителите на педагогическия персонал (до 40 годишна възраст) от големите
областни градове. По-критични остават специалистите (психолог, логопед и др.), а в
обобщение 8,6% от всички анкетирани смятат, че тази форма на обучения няма
предимства и не е подходяща за деца в предучилищна възраст.
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Според вас какви са предимствата на дистанционното обучение?
Децата получават повече внимание и подкрепа от
родителите

45,4%

Родителите имат по-ясен поглед върху учебния
процес

32,6%

Част от отговорностите на учителите преминават към
родителите

30,4%

Учителите използват повече интерактивни методи
при преподаването

26,4%

Родителите имат възможност да контактуват по-често
с педагогическия персонал

25,1%

По време на дистанционното обучение децата не
стават рано, за да се придвижат до детската градина

22,0%

Децата повишават дигиталните си умения

16,7%
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Според вас какви са предимствата на дистанционното обучение?
Ученето вкъщи позволява комбинирането на учене с
игри или други дейности

16,2%

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

11,9%

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

11,4%

Персоналът на детската градина не губи време в
пътуване до работа и обратно

10,8%

Намаляват случаите на насилие и тормоз сред деца

7,8%

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

1,6%

Няма предимства/ не е подходящо за възрастта на
децата

8,6%
0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16% 18%
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Недостатъците на новата форма на обучение са изразени по-ясно от педагозите и
специалистите, които работят в детски градини.
Цели 76,4% са съгласни, че най-големият недостатък на ученето от вкъщи е лишаването
на децата от социалния им контакт с връстници. Друга половина от респондентите не
одобрява престоя пред устройствата, а 41,4% смятат, че децата в предучилищна възраст
не са готови да работят дистанционно.
Около една трета от анкетираните се притесняват, че те или родителите не могат да
отделят достатъчно време на всяко дете по отделно, като в същото време споделят и
негатив, свързан с допълнителната им натовареност по линия на подготовка и
адаптиране на учебното съдържание.
Друга негативна линия е проследена през мнението на съответно 28,9% и 28,6% от
педагозите, според които родителите не знаят как да бъдат полезни на децата си, а
учителите от своя страна не могат да контролират учебните процеси от разстояние.
Липсата на създадени механизми за проверка и оценка на резултатите на децата също е
пропуск или отрицателна черта на ученето от дома. Децата са натоварени с повече
задачи, а ученето отнема повече време, поради липса на концентрация и по-лесно
отвличане на вниманието.
Според по-малък дял от анкетираните лица, ученето извън детските учебни заведения
може да бъде повод за финансови затруднения, повече семейни конфликти и дори
нарастване на случаите на тормоз и насилие над деца.
Последните опции са подкрепени от по-голяма част от непедагогическите специалисти,
в малките градове и села.
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Според вас какви са недостатъците на дистанционното обучение?
Децата са лишени от социален контакт с връстници

76,4%

Децата прекарват много време пред устройствата

50,7%

Децата не са достатъчно подготвени да работят
дистанционн

41,4%

Учителите не успяват да обърнат внимание на всяко
дете по отделно

32,3%

Родителите не успяват да обръщат достатъчно внимание
и подкрепа на децата в учебния процес

31,7%

Учителите са натоварени с допълнителна работа по
адаптиране на учебния материал

30,5%

Учебното съдържание не е пригодено да бъде
преподавано онлайн

29,1%

Родителите не знаят как да бъдат полезни на децата си в
учебните процеси

28,9%

0%

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

Според вас какви са недостатъците на дистанционното обучение?
Учителите не успяват да контролират учебния процес
и участието на децата в часовете като цяло

28,6%

Учителите нямат работещи механизми за проверка и
оценяване на резултатите на децата

23,2%

Ученето онлайн отнема повече време, защото децата се
разсейват повече

20,4%

Децата са натоварени с повече домашни и задачи от
преди

14,5%

Учителите не успяват да организират ефективни
учебни часове

13,7%

Дистанционното обучение става повод за
непредвидени разходи (за техника, храна или др.)

13,6%

Дистанционното обучение предизвиква повече
конфликти между родители и деца свързани с уроците

13,6%

Дистанционното обучение става повод за повече
случаи на онлайн тормоз и насилие над деца

3,5%
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Въпреки усещането за преобладаващи негативни нагласи сред педагогическите и
непедагогическите кадри, попаднали в изследването, повече от половината оценяват
като положителни някои избрани характеристики на дистанционното обучение.
Внедряването на иновативни методи за преподаване на базата на ИКТ, постоянната
комуникация с родители и деца и гъвкавостта на работното време събират над 80%
подкрепа.
Включването на родителите в процесите на образование и обучение и разнообразието от
методи и инструменти, които могат да бъдат използвани по време на онлайн ученето са
мислени като позитиви за средно 78,6% от отговорилите.
Известни колебания се наблюдават единствено при твърдението, че по време на
дистанционното обучение се предоставя възможност за персонализиране на обучението
за всеки ученик.
По-негативно настроени са предимно педагогическите кадри в областните градове,
които имат над 10 години опит в работата с деца в предучилищни групи.
Моля, отнесете всяка от следните характеристики на
дистанционното обучение към една от двете категории?
Внедряване на иновативни методи за преподаване на
базата на ИКТ

85,4%

14,6%

Постоянна комуникация с родители и деца

82,0%

18,0%

Гъвкавост на работното време

80,1%

19,9%

Включване и ангажиране на родителите в процесите
на образование

79,6%

20,4%

Разнообразен набор от инструменти, които могат да
бъдат използвани

77,7%

22,3%

Способност за персонализиране на обучението за
всеки ученик

58,9%

41,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Позитив

Негатив
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VIII.

Отражения на пандемията от COVID-19 върху живота, работата и здравето на
специалистите

Въвеждането на дистанционната форма на обучение по време на пандемията несъмнено
оказва влияние не само върху работата на педагози и други специалисти, които работят
с деца, но и върху тяхното здравословно и емоционално състояние.
Нагласите спрямо начина, по-който предприетите мерки се отразяват върху работата на
специалистите, са разнородни. Най-голям дял от анкетираните са отбелязали, че в
следствие на преустановяване на дейността на повечето детски градини в страната са
почувствали по-скоро положително въздействие, а равен процент са избрали опциите
„по-скоро отрицателно“ и „не оказа влияние“.
Негативното въздействие върху своята работа усещат едновременно най-младите и найвъзрастните кадри, като повече от поливната споделят, че по време на извънредното
положение са останали без работа.
Значителен остава и делът на тези лица, които към момента на провеждане на
изследването все още не могат да преценят ефектите от дистанционната форма на
обучение.
Като цяло как се отрази дистанционното обучение върху
работата ви?
30%
24,7%

25%

23,7%

23,7%
20,4%

20%
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5%

4,3%

3,2%

0%
Отрази се много
положително

Отрази се поскоро
положително

Отрази се поскоро
отрицателно

Отрази се
негативно

Не оказа влияние Не знам/не мога
да преценя
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42,6% от персонала в детските заведения споделят, че по време на извънредното
положение, в сравнение с преди, работните им ангажименти са се повишили.
Приблизително една четвърт са категорични, че задачите, свързани с работа, са
нараснали значително, като сред тях преобладават кадри с опит повече от две години без
разлика в позицията, която заемат или типа населено място, в което работят.
За малко под 15% работните задължения са останали непроменени, а за общо 8,5% са
намалели, като най-осезаемо това се усеща от непедагогическия персонал в малките
населени места.
В сравнение с преди, как се промениха работните ви
ангажименти?
Повишиха се до известна степен

42,6%

Повишиха се значително

24,5%

Останаха непроменени

14,9%

Намаляха до известна степен

5,3%

Намаляха значително

3,2%

Не знам/не мога да преценя

9,6%
0%
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Извънредната ситуация не оказва особено влияние върху взаимоотношенията между
персонала на детските заведения и начините, по които осъществяват контакти помежду
си.
46,2% са споделили, че не забелязват каквато и да е промяна по отношение на
комуникация с други служители в детските градини, в които работят, а 21,5% смятат, че
дистанционното обучение е станало повод за положително въздействие в областта.
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Последните са отново по-младите непедагогически специалисти (до 25 години), с помалко натрупан опит в областта на предучилищното обучение, които вероятно са
търсили подкрепа от по-опитните си колеги.
Негативно въздействие са усетили едва 2,2%, като всички лица посочили тази опция. Те
населяват областни градове и са посочили, че по време на извънредното положение са
останали временно без работа.

Как се отрази дистанционното обучение върху комуникацията
ви с други служители в детската градина?
50%

46,2%

45%
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Отрази се
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Не оказа влияние Не знам/не мога
да преценя

Ограниченията на дистанционната работа се отразяват и върху усещането за единност и
екипност на персонала на детските заведения. Напълно, до известна и до голяма степен
включени във вътрешните за детските градини взаимоотношения са над 70% от
анкетираните лица.
На другата крайност са едва 13,8%. Лицата, които не се чувстват част от екипа, са в поголямата си част непедагогически кадри, с опит в областта около и под 1 година или
психолози, логопеди и други специалисти, чиято обичайна форма на заетост предполага
индивидуална работа с децата или посещение на повече от едно детско заведение в
рамките на работния ден.
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До каква степен се чувствахте част от един екип с останалите ви
колеги по време на дистанционното обучение?
35%
30,9%
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До известна
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част от екипа

Не знам/не мога
да преценя

Въздействието върху психическото състояние на лицата, които работят с деца в
предучилищна възраст, се отнася по-скоро към негативите измерения и опции на
предложената във въпроса скала.
28,3% споделят, че се чувстват по-зле от преди, а 14,1% споделят, че психическото им
състояние със сигурност се е влошило след въвеждането на извънредното за страната
положение.
Негативните ефекти са усещани в по-голяма степен от по-възрастните анкетирани лица,
които имат над 15 години трудов страж в работата с деца, и които по време на пандемията
са останали без работа.
Тези, които отбелязват положителни тенденции по отношение на психическото си
здраве, са преди всичко млади непедагогически кадри, които продължават да работят и
от дистанция, но в предходните въпроси са споделили, че работите им ангажименти по
време на извънредното положение са намалели значително.
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Как бихте оценили психическото си състояние по време на
извънредното положение спрямо периода преди това?
60%
48,9%

50%

40%

28,3%

30%

20%
14,1%
10%

6,5%
2,2%

0%

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

IX.

Няма промяна

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

Нагласи към образованието по време и сред края на дистанционното обучение
След трансформацията на учебните процеси, породена от разпространението на
коронавируса в страната, се поставя въпросът за приложимостта на използваните
методи и качеството на предоставяното обучение от дистанция като цяло.
Попадналите в обхвата на изследването специалисти остават по-скоро предпазливи
по отношение на оценките на синхронната и асинхронната форма на преподаване по
време на неприсъственото обучение.
Около и малко под 30% от тях посочват, че в тяхната практики не се използват
подобни подходи и поради тази причина те не биват оценени.
От друга страна, получените положителни и отрицателни оценки са относително
сходни като дялове, с лек превес на негативните такива.
Това може да се дължи на недостатъчното познаване на двата модела на преподаване
или пък допринася за открояване на два вида специалисти. Първите смятат, че в
следствие на пандемията асинхронното и синхронно преподаване са се подобрили.
Вторите остават критични и посочват, че качеството им се е влошило спрямо периода
преди това.
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Как бихте оценили качеството на синхронното дистанционно
обучение в сравнение с обучението в периода преди това?
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Как бихте оценили качеството на асинхронното дистанционно
обучение в сравнение с обучението в периода преди това?
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Не работим
асинхронно
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Ефектите върху резултатите и постиженията на децата също са трудно проследими за поголямата част от педагогическия и непедагогическия персонал.
Най-голям дял от отговорилите на въпроса са на мнение, че няма особена промяна в
представянето на децата, докато 28,3% са решили да не дават оценка, а да изберат
опцията „не мога да преценя“.
Сред лицата, които все пак дават оценка, по-голям дял са тези, които смятат, че
дистанционното обучение е повлияло негативно на резултатите и постиженията на
децата в предучилищните групи.
Избралите отрицателните стойности на скалата са предимно психолози и други
специалисти, които оказват ресурсна индивидуална подкрепа на децата, и чиято работа
предполага ежедневни усилия, преустановени по време на пандемията.
В сравнение с преди, как се отрази дистанционното обучение
върху резултатите в постиженията на деца?
40%
34,8%

35%

30%
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23,9%
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0%
Справят се подобре от преди

Няма промяна при Справят се по-зле
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от преди

Справят се много Не мога да преценя
по-зле от преди

В обобщение, по-голямата част от персонала в детските градини би избрал по нещо,
което да запази и след преминаването към присъствена форма на обучение.
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Едва 2,4% не биха запазили нищо от дистанционното обучение, като те са предимно
непедагогически специалисти от малките населени места с най-голям опит в областта на
предучилищното образование (над 16 години).
Повече от половината анкетирани споделят, че биха запазили възможността децата да
работят някои дни от вкъщи като се включват и в реалните занимания през устройство.
Тази възможност би била работещ вариант при по-леки простудни заболявания или
състояния, които изискват дистанциране, но позволяват на детето да участва активно в
работния процес от дистанция. По-малък, но значителен дял оценяват положително и
възможността да има дни или периоди, в които децата да остават вкъщи (например
вместо грипни ваканции).
Двете опции са предпочитани в по-голяма степен от педагогическите кадри в областните
градове и Столицата.
Интерактивният начин на преподаване и подготовката на учителите да работят онлайн с
децата, без значение индивидуално или по групи, също са от страните на дигиталното
обучение, които специалистите биха заимствали.
Активното участие на родителите в процесите на обучение и образование на техните
деца също е сред характеристиките на ученето от вкъщи, които се струват полезни за
работата на всички специалисти, взели участие в изследването, без значение от тяхната
длъжност или населеното място, в което работят.
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Какво бихте запазили като нещо, което ви харесва от дистанционното
обучение?
Възможността всяко дете да работи някои дни от
вкъщи и да наблюдава и участва в реалната класна
стая през някакво устройство

51,6%

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

41,9%

Интерактивния начин на преподаване

40,9%

Възможността учителите да станат по-добре
подготвени, да работят онлайн

39,7%

Родителите да продължат да се включват по-активно
в учебните процеси

37,8%

Възможността да се работи виртуално по групи, по
проекти онлайн

36,0%

Нищо не бих запазил от дистанционното обучение

2,4%
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За да бъде възможно подновяването на образователния процес такъв, какъвто го познават
служителите в детските градини преди извънредното положение, над ½ са на мнение, че
трябва да бъдат създадени ясни правила, които да регламентират условията на
функциониране на учебните институции и заведения.
За педагогическите кадри над 40 годишна възраст е особено важно да има повече
обучения, свързани с използването и внедряването на ИКТ в процесите на учене, а с 0,3%
по-малко са тези кадри, които смятат, че за нормалното функциониране на
образователната система са необходими допълнителни средства за поощряване на
учителите за провеждането на допълнителни дейности, свързани с наваксване на
пропуските по време на престоя на децата вкъщи.
Над 1/3 от специалистите в предучилищното образование смятат, че е необходима пълна
интеграция на физическото, психическото здраве и психо-социалната подкрепа в
образователната система, като особено чувствителни на тези тема са именно психолозите
и другите специалисти, които полагат подобен тип усилия в рамките на своята работа с
децата.
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Не на последно място, педагогическият и непедагогическият персонал отразяват
необходимостта от допълнителни средства и финансиране чрез частни партньори или
дарители, които заедно с учебните институции да разработят подходящи материали за
дистанционно обучение и да подпомогнат продължаването на обучението за всички
деца, включително и такива от уязвими групи или риск от бедност и отпадане от
системата.
Всички засегнати във въпроса аспекти са подкрепени в много голяма степен от всички
попаднали в изследването лица, без особена разлика в населеното място, в което се
намират, или възрастта и натрупания опит в работата с деца в детски градини.
Според вас какво трябва да се случи, за да може образователната
система да заработи, както преди извънредното за страната
положение?
Трябва да бъдат създадени ясни правила от здравните
власти, които да регламентират при какви условия
училищата могат отново да функционират

50,1%

Да има повече обучения за учители, свързани с
внедряването на ИКТ в обучението

37,9%

Да осигурят допълнителни средства за поощряване на
учителите в провеждането на допълнителни
занимания/консултации за наваксване на пропуснатия
учебен материал

37,6%

Физическото, психичното здраве и психосоциалната
подкрепа трябва да бъдат напълно интегрирани в
образователната система

35,7%

Правителство, дарители и партньори трябва да
подкрепят училищата и учителите за разработване на
материали за дистанционно обучение и дейности,
достъпни за всички деца

34,4%

Необходимо е увеличено финансиране (напр. от
дарители), което ще е от съществено значение за
подкрепа на продължаването на обучението за всички
деца, включително тези от уязвими групи.
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В ситуация, в която дистанционната форма на обучение продължи, повече от половината
представители на работещите в детските градини смятат, че децата ще загубят желание
и мотивация да участват в онлайн заниманията. Това е особено валидно за групата, с
която работят специалистите в предучилищното образование.
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44,2% от педагозите са споделили, че вероятно ще им се наложи да потърсят подкрепа за
усвояване на знания и умения за по-добра работа в онлайн пространството.
Специално внимание се обръща и на вероятността голям брой деца да не успят да се
справят добре с обучението от дома, да не успеят да преминават в по-горна група или
първи клас и дори и да отпаднат от системата на образованието.
Последните опции са избирани по-често от служители в детски заведения в малките
градове и села, където по-принцип работата им е свързана с повече предизвикателства.
Ако дистанционното обучение продължи и в бъдеще, кое от
следните биха могли да се случат на децата в предучилищна
възраст?
Децата ще загубят желание и мотивация да участва в
заниманията/уроците

55,9%

Ще се наложи да потърсят допълнителна подкрепа за
усвояване на знания и умения

44,2%

Ще се отрази зле на резултатите на децата

38,3%

Няма да могат да се справят с обучението и вероятно
някои от тях ще отпаднат от образователната система

33,0%

Няма да успеят да наваксат пропуснатия материал и
някои от тях няма да могат да преминат в по-горна
група или първи клас

24,2%

Ще се прекъсне контакта с връсниците и
социализирането на личността

1,9%
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X.

Заключение

В резултат от въвеждането на извънредното положение в страната, детските градини са
принудени да преустановят временно своята дейност и да преминат към дистанционна
форма на обучение, която, за разлика от училищния етап на обучение, няма
задължителен характер.
От получените в рамките на изследването отговори се потвърждава допускането, че
сравнително малък дял от детските градини в страната предприема действия в посока на
продължаване на обучителните дейности онлайн. Където това се случва, то е
придружено от участието на родителите.
В тази връзка, най-разпространените канали за обмен на учебни материали или задачи са
социалните мрежи или мобилните приложения за комуникация, където по неформален
ред и начин педагозите дават указания на родителите по какъв начин да продължат
процесите на учене на собствените си деца.
В по-голямата си част представителите на педагогическия и непедагогическия персонал
се чувстват достатъчно подготвени и споделят че по-скоро се справят с
предизвикателствата на онлайн средата, като също така се чувстват достатъчно уверени
да комуникират и направляват родителите от разстояние.
По отношение на подкрепата, която бива указвана на служителите в детските градини,
най-често тя се концентрира около разяснения, насоки или информация за промените,
които идват от държавно ниво.
Самите специалисти открояват няколко области, в които не биха се справили без
допълнителна помощ, като те са свързани с работата с онлайн платформи, управлението
на стреса при работата от разстояние и работа с родители, които са неграмотни.
Ефектите от временното преустановяване на присъствените занимания в детските
заведения все още се област, която е трудна за проследяване от самите служители. Те
остават по-скоро предпазливи в оценките на методите и техниките на преподаване
онлайн, като там, където е дадена някаква оценка, тя е по-скоро негативна.
Въпреки всичко, педагозите идентифицират предимства и области на дистанционното
обучение, които биха пренесли в обичайния си режим на работа. Внедряването и
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използването на иновативни методи за преподаване са един от тях, а значителен дял от
специалистите смятат, че по-активното включване на родителите в процесите на
обучение на децата е добра страна на ученето от вкъщи.
В по-големите населени места служителите в детски градини са по-позитивно настроени
и по-голямата част от тях са на мнение, че ако дистанционното обучение продължи, няма
да има особени негативни последици за резултатите и постиженията на децата.
На другата крайност са работещите в малки населени места, където основното опасение
е, че децата освен да изгубят мотивация за учене, няма да успеят да усвоят достатъчно
добре учебния материал, което може да доведе до тяхното ранно отпадане от
образователната система като цяло.
В резултат на проведеното проучване сред педагогически и непедагогически персонал в
детски градини могат да бъдат изведени няколко препоръки, разпределени във времето
по следния начин:

Действия в посока на постигане на краткосрочни цели:


Изграждане на ясни правила и механизми за продължаване на обучението в предучилищна
възраст и от дистанция;



Открояване на универсални работещи методи на преподаване, подходящи за деца в
предучилищна възраст;



Създаване на механизъм за подпомагане на специалисти, които са останали без работа по време
на дистанционното обучение;



Създаване на ясни правила, които да регламентират условията на функциониране на учебните
институции и заведения след края на дистанционното обучение.

Действия в посока на постигане средносрочни цели:


Подготовка на пакет от мерки за подпомагане на педагогически и непедагогически персонал в
детските градини, който да се основава както на писмени, така и на практически насоки, указания
и примери;



Създаване на практики за осигуряване на достъп до онлайн обучение на деца от семейства с
родители без образование;



Създаване на канали за комуникация, обмен и разпространение на добри практики за адаптиране
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на учебно съдържание между педагози.

Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното
образование – гледна точка на педагогически и непедагогически персонал

Действия в посока на постигане дългосрочни цели:


Създаване на единна система за обмен на учебна информация, ресурси и материали за всички
детски заведения в страната;



Създаване на механизми за поощряване на специалисти, които полагат усилия в
продължаването и осъществяването на занимания от дистанция;



Създаване на модели на реорганизация на учебния процес в детските заведения и съчетаване
на присъствени занимания и такива изпълнявани от вкъщи;



Интеграция на физическото, психическото здраве и психо-социалната подкрепа в
образователната система;



Намиране на допълнителни средства и създаване на модели на финансиране чрез частни
партньори или дарители, които заедно с учебните институции да разработят подходящи
материали за дистанционно обучение и да подпомогнат продължаването на обучението за
всички деца, включително и такива от уязвими групи или риск от бедност и отпадане от
системата.
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