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I.

Въведение

Разпространението на Covid-19 води до цялостна реорганизация на предоставянето на
образование в страната. Част от предприетите мерки са въвеждането на дистанционно
обучение за ученици и деца в предучилищна възраст. Подобен подход крие редица
предизвикателства, както за училищата в страната, така и за родителите и учениците.
С цел да се проучат различните въздействия от пандемията Covid-19 върху
предучилищното и училищното образование и заинтересованите страни (деца, юноши,
учители, родители, служители в образованието и др.) се извършва настоящото проучване
сред представители на регионални управления на образованието в страната.
II.

Обхват на изследването

Изследването е осъществено чрез метода на онлайн анкета, като в него вземат участие
52 експерта от РУО в страната.
Периодът на провеждане на изследването е май-юни 2020 г.

3

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

III.

Достъп и участие в дистанционно обучение

1. Обучение за ученици
Колко училища на територията на Вашата община организираха ли
дистанционни форми на обучение във връзка с извънредното
положение?
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Изследването сред РУО показва, че на практика всички училища са осигурили
продължаване на учебния процес в ситуация на пандемия, като най-често това е било
чрез комбинация от различни подходи. В две трети от областите е било осигурено онлайн
обучение в реално време, при една трета от РУО се посочва, че учителите са осигурявали
дистанционно обучение чрез поставяне на задачи, но не в реално време, а около 45%
посочват, че се е налагало учителите и образователните медиатори да носят материали в
домовете на децата. Комбинацията от тези подходи в между различните области и
училища е различна, като избора на подход е бил определен до голяма степен от
спецификите на региона, на включените в него училища и спецификите на децата и
техните семейства.
71,1% от анкетираните експерти, работещи в РУО в страната посочват, че всички
училища в тяхната област са преминали към дистанционна форма на обучение и са
използвали комбинация от различни подходи за организацията му. 68,4% отговарят, че
всички училища в областта им са работили чрез онлайн уроци в реално време, а 44,7%,
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че училищата в областта им са използвали учители и медиатори, които да разнасят
учебни материали на място. Най-малък процентен дял от експертите споделят, че в
тяхната област всички училища са организирали дистанционно обучение, чрез задачи,
но не в реално време. 2,6% от експертите отговарят, че в областта, за която отговаря РУО,
в което работят е имало и училища, които не са организирали дистанционна форма на
обучение.
Използването на различни образователни подходи е видимо и от следващите въпроси.
На практика учителите са ползвали широка палитра от форми на обучение и са ги
комбинирали интензивно. Важно е да отбележим, че освен чрез онлайн уроци,
образователният процес е бил обезпечен и с осигуряване на материали в дома на
учениците.
Може ли да посочите какви форми на обучение се организираха
във Вашата област?
Онлайн уроци на живо в платформи за онлайн
обучение и комуникация (zoom, team, google
classroom, moodle и др.)

92,1%

Получаване на задачи и изпращане на
отговори/проекти/решения по електронна поща (емейл)

68,4%

Учител или друг човек/образователен медиатор носи
материали в дома на ученика

65,8%

Онлайн уроци на живо през социални мрежи (skype,
viber, facebook и др.)

65,8%

Обучение, организирано чрез електронен дневник

60,5%

Учене на уроци чрез телевизията

52,6%

Индивидуални онлайн уроци с помощта на учител
или друг човек/образователен медиатор, който
помага на учениците
0,0%

23,7%
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Най-често организираните форми на дистанционно обучение са под формата на онлайн
уроци на живо в платформи за онлайн обучение, като zoom, team, google classroom,
moodle и др. Такъв отговор дават 92,1% от анкетираните експерти. 68,4% посочват, че в
тяхната област е било организирано дистанционно обучение посредством електронна
поща. С равни дялове от 65,8% се посочват подходите свързани с онлайн уроци на живо
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през социални мрежи и физически посещения на място в дома на ученика. Ученето на
уроци през телевизията е било посочено от 52,6%, а индивидуалните онлайн уроци с
помощ от преподавател се обособява като най-рядко използвания подход (23,7%).

Ако, не се провежда дистанционна форма на обучение в някое от
училищата каква е причината?
Учениците нямат и не могат да си позволят нужната
техника (компютър, лаптоп, таблет)

39,5%

Учениците нямат достъп до интернет

36,8%

Учениците нямат необходимите дигитални умения да
се включат в онлайн дистанционното обучение

10,5%

Профила на обучение на училището не позволява
дистанционна форма

7,9%

Преподавателите нямат и не могат да си позволят
нужната техника (компютър, лаптоп, таблет)

5,3%

По-голяма част от родителите не се доверяват на
дистанционната форма на обучение и спряха децата
си от учебния процес

2,6%

По-голяма част от учителите излязоха в отпуск

2,6%

Преподавателите нямат необходимите дигитални
умения за провеждане на онлайн уроци

2,6%
0%
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Основната причина за липсата на дистанционно обучение в някои от училищата е това,
че учениците нямат нужната техника (39,5%) и достъп до интернет (36,8%). 10,5% от
експертите, работещи в РУО сигнализират за липса на дигитални умения сред учениците,
а 7,9%, че профила на обучение в училищата не позволява дистанционна форма на
обучение. Липса на дигитални умения сред преподавателите е била изтъкната от 2,6%.
Със същия процентен дял се посочва и това, че голяма част от преподавателите са
излезли в отпуск и липсата на доверие сред родителите по отношение на дистанционната
форма на обучение.
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Какви бяха основните затруднения във Вашата област при
организирането на дистанционната форма на обучение?
В нашата област нямахме затруднения при
организиране на дистанционна форма на обучение

36,8%

Липсата на подготовка на учителите за такива форми
на обучения

23,7%

Училищата нямаха нужната техника (компютър,
лаптоп, таблет)

18,4%

Училищата нямаха достъп до интернет

15,8%

Липсата на ясни указания и единен подход на
училищата при започването на дистанционно
обучение

13,2%

Профила на обучение на някои от училищата не
позволява дистанционна форма

10,5%

Назначените образователни медиатори се оказаха
недостатъчно за обема работа

7,9%

Излизането в отпуска/болничен на учители

2,6%

Липсата на средства за извънредните разходи по
организиране на дистанционните форми на обучения

2,6%

Наложи се да служители на общината да работят
като образователни медиатори

2,6%
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Според анкетираните експерти, работещи в РУО основните затруднения пред училищата
в тяхната област са били свързани с липсата на подготовка за дистанционна работа сред
учителите (23,7%). 18,4% изтъкват липсата на нужната техника (компютър, лаптоп,
таблет), а 15,8% липсата на достъп до интернет. 13,2% смятат, че не са били предоставени
ясни указания и единен подход за започването на дистанционно обучение. Близо 8% от
експертите са на мнение, че в областта, в която работи тяхното РУО е имало проблем с
броя назначени медиатори, тъй като обема от работа е бил прекалено голям. С равни
дялове от 2,6% се посочва това, че се е наложило служители на общината да работят като
образователни медиатори, липсвали са средства за извънредните разходи по
организиране на дистанционните форми на обучения и прекалено голям брой
преподаватели са излезли в отпуск. Въпреки това, основен дял от анкетираните експерти
(36,8%) са на мнение, че не е имало затруднения при организирането на дистанционна
форма на обучение.
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2.Обучение за деца в предучилищна група
Дистанционните уроци за деца в предучилищна възраст най-често са се случвали чрез
занасяне на материали на място в домовете на децата от учители или образователни
медиатори (34,3%). В много от областите обаче, не се е провеждала никаква форма на
дистанционно обучение за деца в такава възраст (34,3%). 14,3% от експертите в РУО
посочват, че в тяхната област на децата в предучилищна възраст са били изпращани
образователни материали, но не в реално време, а 11,4%, че детските градини и училища
са работили чрез кратки уроци онлайн. 2,9% от експертите посочват, че дистанционно
обучение е имало само в част от детските градини, със същия процентен дял се
обособяват и споделилите, че нямат подобна информация.
Детските градини или училища във Вашата област организираха ли
дистанционни уроци за деца в предучилищна възраст в периода на
извънредното положение?
40%
35%

34,3%

34,3%

30%
25%
20%
15%

14,3%
11,4%

10%
2,9%

5%

2,9%

0%
Да, имаше
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организирано
организирано
дистанционно
дистанционно
обучение чрез
обучение, чрез
занасяне на
изпращане на
материали на място образователни
в домовете на
материали, но не в
децата от учители
реално време
или образователни
медиатори

Да, чрез кратки
уроци онлайн

Не

Да, но не във всяка Нямам информация
детска градина

3. Затруднения през различните групи ученици
Според експертите една от най-силно затруднените уязвими групи, по отношение на
включването в дистанционна форма на образование, са семействата с дълготрайно
безработни и икономически неактивни родители. Общият дял на експерти посочили
именно тази група като затруднена в голяма или много голяма степен е около 85%.
Другата най-силно засегната група е на родителите от малцинствени групи. 28,1% от
експертите са на мнение, че включването на децата от тези групи в дистанционно
8
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обучение е затруднено в много голяма степен, а 43,8% в голяма степен. Другите найчесто посочвани уязвими групи са тези на семействата ползващи социални помощи,
социално слаби семейства и домакинствата с безработни родители, където общите
дяловете на определили достъпа им до обучение като затруднен е съответно 70%, 69,7%
и 68,8%. Забелязва се, че по отношение на останалите уязвими групи експертите се
разделят с относително равни дялове – на смятащи, че групата изпитва затруднение и на
такива с противоположно мнение. Изключение правят групите на семейства, в които
родителите са се завърнали от чужбина и на жени и деца преживели насилие или в риск
от насилие, където експертите са по-склонни да считат, че не се изпитват затруднения
при включването в дистанционно обучение.

Според вас, до каква степен са затруднени да участват в
дистанционно обучение семействата с деца от следните уязвими
групи във вашата област:
60%
50,0%
50%

45,2%
45,2%
42,4%

40%

34,4%

36,4%
33,3%

36,4%
33,3%
30,3%

36,4%

30%
18,2%

20%
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12,1%

10%

9,4%
6,3%

6,5%
3,2%

3,0%
0
0%
Дълготрайно
Семейства с деца с
безработни и
увреждания
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неактивни родители
В много голяма степен

Социално-слаби
семейства

В голяма степен

Многодетни
семейства

В малка степен

Самотни родители

В много малка степен
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Според вас, до каква степен са затруднени да участват в
дистанционно обучение семействата с деца от следните уязвими
групи във вашата област:
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62,5%
60%
50%

43,8%

43,3%

40,6%

37,5%

40%
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0
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Жени и деца
има родител/и с
се завърнали от
преживели насилие
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резидентна грижа

В малка степен

В много малка степен

Според вас, до каква степен са затруднени да участват в
дистанционно обучение семействата с деца от следните уязвими
групи във вашата област:
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0%
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социални помощи

В много голяма степен

Мигранти

В голяма степен

Семейства от
малцинствени групи

В малка степен

Семейства с деца, които
живеят в отдалечени
населени места, в които
липсват образователни
институции
В много малка степен
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IV.

Настоящо състояние на институциите в образователната система
За предстоящата учебна година 2020/2021 има ли промяна в броя
заявления за записване на деца за детска градина спрямо
предходната година?

60%

55,9%

50%

40%

30%

26,5%

20%

10%

8,8%

8,8%

Да, заявленията за
записване на деца за
детска градина са повече

Да, заявленията за
записване на деца за
детска градина са помалко

0%
Не – няма промяна

Нямаме такава
информация

55,9% от експертите, работещи в РУО са посочили, че нямат информация за това дали
броя заявления за записване на деца за детска градина е променен спрямо предходната
година. Анкетираните, които разполагат с такава информация най-често посочват, че
подобни промени не се очакват (26,5%). С равни дялове от 8,8% експертите посочват, че
заявленията за записване в детски градини ще се увеличат или ще намалеят.
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За предстоящата учебна година 2020/2021 има ли промяна в броя
заявления за записване на деца за първи клас спрямо
предходната година?
45%
41,2%

41,2%

Не – няма промяна

Нямаме такава
информация

40%
35%
30%
25%
20%
14,7%

15%
10%
5%

2,9%

0%
Да, заявленията за
записване на деца за
първи клас са повече

Да, заявленията за
записване на деца за
първи клас са по-малко

Делът на експертите, които посочват, че промяна в броя на заявления за записване в
първи клас няма да има и на тези, които нямат подобна информация към момента е равен.
14,7% са заявилите, че броя на записани деца в първи клас ще бъде по-нисък. 2,9%
твърдят, че заявленията за записване на деца в първи клас ще са повече.
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По какъв начин провеждането на учебния процес през
дистанционна форма се отрази върху дейността на училищата
във Вашата област?
Учителите бяха/са претоварени с извънредни
дейности

44,7%

Оптимизира се организацията на работата на
училището

36,8%

Не се отрази на работата на училищата

23,7%

Спестиха се разходи

23,7%

Администрацията на училищата е/бяха претоварени с
извънредни дейности

15,8%

Направени бяха извънредни разходи

15,8%

Има напуснали учители

10,5%

Направени бяха съкращения в персонала

2,6%
0%

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

Основното отражение върху учебния процес, в следствие на въвеждането на
дистанционна форма на обучение е претоварването на преподавателите с извънредни
дейности (44,7%). От друга страна, 36,8% от анкетираните експерти посочват, че
организацията на работата в училищата в тяхната област е била оптимизирана. С равни
процентни дялове от 23,7% се посочват твърденията, че дистанционната форма на
обучение не се е отразила на работата на училищните институции и са се спестили
разходи. Отново с равни дялове се посочват и твърденията, че администрацията на
училищата е била претоварена с извънредни дейности и са били направени извънредни
разходи. 10,5% смятат, че е имало проблем с напускането на учители, а 2,6% със
съкращения на персонала.
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Според Вас, разполага ли образователната система на
национално ниво с достатъчно ресурси за осъществяване на
подкрепа на семействата с децата в риск от изпадане от
образователната система?
75%
68,6%
65%
55%
45%
35%

31,4%

25%
15%
5%
- 5%

Да

Не

Близо 70% от анкетираните експерти са на мнение, че образователната система на
национално ниво разполага с достатъчно ресурси за осъществяване на подкрепа на
семействата с децата в риск от изпадане от образователната система.
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V.

Предимства и недостатъци на дистанционното обучение
Според Вас, как ще се отрази ситуацията с Covid-19 върху децата
и тяхното образование във Вашата област?
Няма да има отражение

39,5%

Ще се понижат образователните резултати на децата
в училищно образование

28,9%

Ще се повиши броя на децата, които няма да
посещават детски градини

26,3%

Ще се повиши броя на децата, които няма да
посещават редовно училище

13,2%

Ще се повиши броя на децата, които няма да са
обхванати от предучилищно образование

7,9%
0%
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25%

30%

35%

40%

Според Вас, как ще се отрази ситуацията с Covid-19 върху децата
и тяхното образование във Вашата област?
Ще се намали броя на учениците които искат или
могат да продължат образованието си след средното
образование

5,3%

Не мога да преценя

2,6%

Ще се намали броя на децата, които искат или могат
да продължат образованието си сред задължителното

2,6%

Ще се повиши броя на децата, които ще отпаднат/ ще
прекъснат образованието си

2,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Най-голям дял от анкетираните експерти са на мнение, че ситуацията с Covid-19 няма да
има отражение върху децата и образованието им (39,5%). 28,9% смятат, че
образователните резултати ще бъдат понижени, а 26,3%, че ще се повиши броя на децата,
които няма да посещават детска градина. 13,2% от анкетираните експерти споделят
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притесненията си, че ще бъде повишен броя на деца, които не посещават редовно
училище, а 7,9% смятат, че ще се повиши броя на децата, които изобщо няма да са
обхванати от предучилищно образование. 5,3% от представителите на РУО в страната
смятат, че ще се намали броя на учениците, които искат или могат да продължат
образованието си след средното образование. С равни дялове от 2,6% са посочвани
твърденията, че ще се намали броя на децата, които искат или могат да продължат
образованието си след задължителното и че ще се повиши броя на децата, които ще
отпаднат или ще прекъснат образованието си.

А коя от следните ситуации вече се наблюдава във Вашата
област?
60%
52,6%
50%

40%

30%
21,1%
20%
13,2%
10%
2,6%

2,6%

0%
Повишен брой на
децата, които не
посещават детски
градини

Повишен брой на
Повишен брой на
Понижени
Нито една от тези
децата, които не са
децата, които
образователните
ситуации не се
обхванати от
отпадат/ прекъсват резултати на децата наблюдава в нашата
предучилищно
образованието си
в училищно
община
образование
образование

Над една втора от експертите не смятат, че изброените ситуации се наблюдават в
областта, за която отговаря тяхното РУО. Ситуацията, която най-често е посочвана като
вече наблюдавана е свързана с повишаването на броя деца, които не посещават детски
градини (21,1%). 13,2% са посочили, че в тяхната област вече се забелязват понижени
образователни резултати на децата в училищно образование. Значително по-рядко се
посочва от експертите, че е повишен броя на деца необхванати от предучилищно
образование и повече деца прекъсват образованието си в ранен етап.
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В сравнение с преди, как се отразява дистанционното обучение
върху образователните резултати на децата обхванати от
училищното образование според Вас?
35%

33,3%

30%

25%
22,2%

22,2%

20%

15%
11,1%

11,1%

10%

5%

0%
Справят се много по- Справят се по-добре Няма промяна при Справят се по-зле от Не мога да преценя
добре от преди
от преди
представянето им
преди

33,3% от анкетираните експерти са на мнение, че няма промяна в образователните
резултати на децата по време на дистанционното обучение. 22,2% от експертите смятат,
че децата се справят по-добре от преди, а 11,1% заявяват, че децата се справят много подобре, в сравнение с периода преди въвеждането на дистанционно обучение. Със същия
дял, от 11,1%, се посочва и това, че децата се справят по-зле от преди.
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Според Вас какви са предимствата на дистанционното обучение?

Родителите имат по-ясен поглед върху учебния
процес

78,9%

Учениците получават повече внимание и подкрепа от
родителите

60,5%

Има по-ясно разпределение на отговорностите на
учители и родители

55,3%

Родителите имат възможност да контактуват по-често
с учителите

55,3%

Намаляват случаите на насилие и тормоз сред ученици

44,7%
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20%

40%

60%

80%

Според Вас какви са предимствата на дистанционното обучение?
По време на дистанционното обучение учениците не
стават рано, за да се придвижат до училище

44,7%

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

42,1%

Ученето вкъщи позволява комбинирането на учене с
игри или други дейности

36,8%

По време на дистанционното обучение децата могат
да учат където иска вкъщи

31,6%

По време на дистанционното обучение учениците си
разменят написани домашни без учителите да
разберат

18,4%
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Според Вас какви са предимствата на дистанционното обучение?
По време на дистанционното обучение учениците
намират по-лесно материали за учене

18,4%

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

13,2%

По време на дистанционното обучение учениците
могат да посещават часове, когато пожелаят

5,3%

Не мога да преценя

2,6%

По време на дистанционното обучение учениците
подготвят по-лесно домашните си

2,6%

По време на дистанционното обучение учениците
могат да посещават часове, които пожелаят

2,6%
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Според експертите основното предимство на дистанционното обучение е това, че
родителите имат по-ясен поглед върху учебния процес. Така отговарят близо 78% от
анкетираните. 60,5% смятат, че най-големият позитив е в това, че учениците получават
повече внимание и подкрепа от родителите си. С равни дялове от 55,3% експертите
посочват това, че по време на дистанционното обучение има по-ясно разпределение на
отговорностите между учители и родители и това, че родителите имат възможност за
по-чести контакти с преподавателите. Намаляването на случаите на насилие сред
ученици е посочено от 44,7% от анкетираните, със същия процентен дял се обособява и
удобството децата да не стават рано, за да се придвижат до училище. С около 2% е понисък делът на определилите като положителна страна възможността учениците да
получават съвет от учител по всяко време. 36,8% разглеждат като позитив това, че
дистанционното обучение дава възможност за комбиниране на учене с игри и други
дейности, а 31,6% това, че по време на дистанционното обучение децата могат да учат
на различни места вкъщи. Останалите предложени възможности събират процентни
дялове под 20%. Най-рядко са били посочвани твърденията, че по време на
дистанционното обучение учениците подготвят по-лесно домашните си и могат да
посещават часовете, които пожелаят.
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Според Вас какви са недостатъците на дистанционното
обучение?
Учениците са лишени от социален контакт с
връстници и съученици

89,5%

Учениците прекарват много време пред устройствата

78,9%

Учебното съдържание не е пригодено да бъде
преподавано онлайн

36,8%

Учениците са натоварени с повече домашни и задачи
от преди

34,2%

Учителите не са достатъчно подготвени да работят
дистанционно

31,6%

Учителите не успяват да обърнат внимание на всеки
ученик по отделно

28,9%

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

23,7%
0%

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

Според Вас какви са недостатъците на дистанционното
обучение?
Ученето онлайн отнема повече време, защото децата
се разсейват повече

23,7%

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

23,7%

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

15,8%

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

13,2%

Не мога да преценя

2,6%

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

2,6%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Анкетираните специалисти смятат, че основните недостатъци на дистанционното
обучение са свързани с лишаването на учениците от социален контакт (89,5%) и това, че
децата прекарват много време пред електронните устройства, с които учат (78,9%). Със
значително по-ниски процентни дялове са посочвани останалите изброени твърдения.
36,8% от експертите намират за най-голям негатив това, че учебното съдържание не е
пригодено да бъде преподавано онлайн, а 34,2%, че учениците са натоварени с повече
домашни и задачи от преди. 31,6% считат, че преподавателите не са достатъчно
подготвени да работят дистанционно, 28,9% от отговорите събира твърдението, че
учителите не съумяват да обърнат индивидуално внимание на всеки ученик, а 23,7% от
експертите отговарят, че дистанционното обучение е повод за непредвидени разходи.
Отново с процентни дялове от 23,7% анкетираните посочват като основни дефицити
това, че ученето онлайн отнема повече време на децата и родителите не знаят как да
бъдат полезни на децата. Най-нисък дял от анкетираните са отговорили, че
дистанционното обучение е станало повод за увеличаване на случаите на насилие над
деца.

Като цяло как бихте оценили организацията по провеждането на
дистанционно обучение във Вашата област?
60%

50,0%
50%

38,9%

40%

30%

20%

10%

8,3%
2,8%

0%
Отлична организация

Много добра организация

Добра организация

Средно ниво на
организация
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Експертите, работещи в РУО в страната дават положителни оценки за организацията по
провеждането на дистанционното обучение в областта им. 50% я оценяват като много
добра, а 38,9% като добра. Въпреки това, делът на оценили я като отлична е нисък, едва
8,3% от анкетираните поставят подобна оценка.
VI.
Предприети мерки
Най-голям дял от експертите в РУО са предлагали указани и методическа подкрепа за
организация на дистанционното обучение (78,9%). 73,7% посочват, че са поддържали
активна комуникация с училищата по време на пандемията, а 60,5% са съдействали за
осигуряване на технически средства за провеждане на дистанционно обучение за
учениците. С равни дялове от 39,5% експертите посочват, че са установили партньорска
работа с общините и са съдействали за осигуряване на технически средства за
провеждане на дистанционни обучения – за ученици и учители. Относително по-малко
експерти са заявили, че РУО, към което работят е предлагало обходи на семейства с деца
в риск от отпадане от образователната система (23,7%) и са създавали партньорства с
териториалните дирекции на АСП (21,1%). Предоставянето на извънредни помощи е
посочено от 15,8% от анкетираните, а назначаването на допълнително учители, педагози
или образователни медиатори от 13,2%. Изключително рядко се е случвало да не бъдат
предприемани никакви мерки по отношение на организацията на образователните
процеси по време на пандемията, такъв отговор дават едва 2,6% от анкетираните
експерти.
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Какви дейности предприехте във връзка с организация на
образователния процес в ситуация на пандемия?
Даване на указания и методическа подкрепа за
организация на дистанционното обучение

78,9%

Активна комуникация с училищата

73,7%

Съдействие за осигуряване на технически средства за
провеждане на дистанционно обучение – за учениците

60,5%

Партньорска работа с общините

39,5%

Съдействие за осигуряване на технически средства за
провеждане на дистанционно обучение – за
училищата и учителите

39,5%

Извършване на обходи на семейства с деца в риск от
отпадане от образователната система

23,7%

Партньорска работа с териториалните дирекции на
АСП

21,1%
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Какви дейности предприехте във връзка с организация на
образователния процеси в ситуация на пандемия?
Предоставяне на извънредни помощи/ подкрепа на
семейства в риск от бедност, за превенция на
отпадането на децата от образователната система

15,8%

Назначаване на допълнителни учители/
педагози/образователни медиатори

13,2%

Партньорска работа с НПО

10,5%

Отделяне на допълнителен бюджет

7,9%

Привличане на служители от други отдели, за справяне
със ситуацията

7,9%

Не сме предприемали специални мерки

2,6%
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20%

40%

60%

80%
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А как бихте оценили тези мерки?
70%
62,9%
60%
50%
37,1%

40%
30%
20%
10%
0%
Ефективни

Донякъде ефективни

Експертите са на мнение, че предприетите мерки на областно ниво са ефективни. 62,9%
ги оценяват като ефективни, а 37,1% като ефективни в известна степен.
VII.

Необходими мерки в краткосрочен план

Според най-голям дял от анкетираните експерти, за да бъдат преодолени ефектите от
пандемията върху образованието трябва да се отпуснат допълнителни средства, които да
гарантират спазването на противоепидемичните мерки за следващата учебна година
(52,6%). 44,7% смятат, че следва да се проведе обществено обсъждане на необходимите
мерки с учители, директори, родители и други заинтересовани страни. Със сходен
процентен дял (42,1%) се посочва и провеждането на проучване сред училищата и/или
родители. 39,5% от анкетираните смятат, че е необходимо да се провеждат допълнителни
дистанционни учебни часове по желание на ученици по време на лятната ваканция, а
34,2% са на мнение, че трябва да се провеждат допълнителни обходи сред семействата с
деца в риск от отпадане от образователната система.
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Какви мерки в краткосрочен план ще са ефективни по
отношение на преодоляване на ефектите от COVID-19 върху
образованието?
60%
52,6%
50%

44,7%

42,1%

40%

39,5%
34,2%

30%
20%
10%
0%
Обществено обсъждане
на необходимите мерки
с учители, директори,
родители и др.
заинтересовани страни

Провеждане на
проучване сред
училищата и/или
родителите

Отделяне на
Провеждане на
Провеждане на
допълнителни
допълнителни
допълнителни обходи
средства, за да се
дистанционни учебни сред семейства с деца в
гарантират
часове по-желание на риск от отпадане от
противоепидемичните ученици през периода
образователната
мерки за следващата на лятната ваканция
система
учебна година
(закупуване на лични
предпазни средства,
оборудване на
кабинети и др.)
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VIII.

Необходими мерки в дългосрочен план
В кои от следните сфери освен в образователната е необходимо да
се предприемат допълнителни мерки, за да се преодолеят
ефектите от COVID-19 върху семействата с деца в
предучилищно или училищно образование?

80%
73,7%
68,4%

70%
60%

50,0%
50%
40%

34,2%

30%
20%
10%
0%
Социално подпомагане

Здраве

Детско здраве

Закрила на детето

Семействата с деца в предучилищно и училищно образование са силно засегнати от
новосъздалата се ситуация, като ефектите върху тях са не само по отношение на
образованието. Според експертите социалното подпомагане е сферата, в която се
наблюдава най-силна необходимост от допълнителни мерки (73,7%). 68,4% от
анкетираните смятат, че това е здравето, а 50% детското здраве. 34,2% са посочили като
сфера нуждаеща се от допълнителна подкрепа – Закрила на детето.
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Необходими ли са допълнителни финансови средства за
подкрепа на образователните институции в училищното и
предучилищното образование?
60%
50,0%

50,0%

Да

Не

50%

40%

30%

20%

10%

0%

По отношение на това дали са необходими допълнителни финансови средства за
подкрепа на образователните институции в предучилищното и училищното образование,
експертите се разделят на два равно обособени дяла. С дялове от 50% анкетираните
заемат двете противоположни мнения.
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Ако „Да“ – моля посочете за какви дейности:
Осигуряване на ИКТ за училищата

54,5%

Осигуряване на здравословни и безопасни условия за
ученици и учители

45,5%

Подготовка на учениците за обучение в онлайн среда

27,3%

Повишаване на квафилификацията на учителите за
обучение в онлайн среда

18,2%

По-добро заплащане труда на учителите

18,2%

Осигуряване на ИКТ за учениците

18,2%

Мотивиране на ученици и родители за съвместни
дейности за обучение от разстояние в електронна среда

9,1%

Актуализиране на учебни програми и помагала

9,1%

Подпомагане на социално слаби деца

9,1%

Осигуряване на интернет за учениците

9,1%
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Най-голям дял от анкетираните, които са на мнение, че допълнителни финансови
средства са необходими смятат, че те трябва да бъдат инвестирани в информационни и
комуникационни технологии за училищата (54,5%). 45,5% смятат, че трябва да бъдат
осигурени здравословни и безопасни условия за учениците и преподавателите.
Следващото най-силно обособено мнение сред експертите е, че трябва да се организира
подготовка на учащите за обучение в онлайн среда (27,3%). С равни дялове от 18,2%
анкетираните са посочили като сфери нуждаещи се от допълнителна финансова подкрепа
– повишаване на квалификацията на учителите за обучение в онлайн среда, по-добро
заплащане на труда на преподавателите и осигуряване на информационни и
комуникационни технологии за учениците.
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А какви мерки е необходимо да се предприемат за в бъдеще, за
минимизиране на негативните последици от пандемията върху
УЧАЩИТЕ:
Допълнителна образователна подкрепа за
преодоляване на образователните дефицити в
периода на извънредно положение

68,4%

Информационна кампания за новите мерки свързани
с присъствено обучение

65,8%

Оказване на психологическа подкрепа

50,0%

Провеждане на проучване сред учениците преди
началото на новата учебна година във връзка със
здравословното състояние на учениците, тяхното
психично здраве и очаквания към учебния процес
към новата учебна година

42,1%

Включване на учениците в изготвяне на планове за
оптимизиране на образователния процес

39,5%

Включване на допълнителни часове в учебната
програма, свързани със здравно образование и акцент
върху психичното здраве

28,9%
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Според специалистите основните мерки, които следва да бъдат предприети, за да се
минимализират негативните последици от пандемията върху учащите са под формата на
допълнителна образователна подкрепа за преодоляване на образователни дефицити
(68,4%) и информационни кампании за новите мерки свързани с присъствено обучение
(65,8%). 50% от експертите са на мнение, че на учащите трябва да се предложи
психологическа подкрепа. 42,1% посочват, че с цел да се предотвратят възможни
последици от мерките свързани с бързоразпространяващата се пандемия е необходимо
да се проведат проучвания сред учениците по отношение на тяхното здравословното
състояние, психичното здраве и очаквания към учебния процес към новата учебна
година. 39,5% са посочили като необходима мярка включването на ученици в
изготвянето на планове за оптимизиране на учебния процес. Най-слаба подкрепа печели
включването на допълнителни часове в учебната програма, свързани със здравно
образование и акцент върху психичното здраве.
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А какви мерки е необходимо да се предприемат за в бъдеще, за
минимизиране на негативните последици от пандемията върху
СЕМЕЙСТВАТА С ДЕЦА В УЧИЛИЩНА И
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ:

Предвиждане на допълнителни финансови мерки за
превенция на риск от бедност

57,9%

Получаване на подкрепа, за да могат родителите да
се върнат на работа до започване на новата учебна
година (напр. чрез откриване на учебни занимални,
ваучери за наемане на помощници в отглеждането на
деца и др.)

50,0%

Провеждане на информационна кампания за
предприетите мерки за провеждане на присъствени
форми на обучение

50,0%

Оказване на психологическа подкрепа

50,0%

Предвиждане на финансова подкрепа за
продължаване на образованието

47,4%

Включване на родителите в изготвяне на планове за
оптимизиране на образователния процес

31,6%
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Подкрепата, от която се нуждаят семействата с деца в училищна и предучилищна
възраст, за да се минимализират негативните последици от пандемията е под формата на
допълнителна финансова подкрепа за превенция на риска от изпадане в бедност (57,9%).
С равни процентни дялове от 50% експертите посочват като необходими мерки
подкрепата към родители за връщане на работа до започване на новата учебна година,
провеждането на информационни кампании за предприетите мерки, свързани с
провеждане на присъствени форми на обучение и оказване на психологическа подкрепа.
47,4% считат, че за семействата следва да се предвиди финансова подкрепа за
продължаване на образованието. Най-малък дял специалисти са посочили включването
на родителите в изготвянето на планове за оптимизиране на образователния процес като
необходима мярка.
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А какви мерки е необходимо да се предприемат за в бъдеще, за
минимизиране на негативните последици от пандемията върху
УЧИТЕЛИТЕ:

Включване на учителите в изготвяне на планове за
оптимизиране на образователния процес, който те
водят

76,3%

Оказване на психологическа подкрепа

55,3%

Предвиждане на финансова подкрепа за
извършената извънредна работа

0,0%

42,1%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Експертите са относително по-категорични по отношение на това каква подкрепа е
необходима за минимизиране на негативните последици от пандемията върху учителите.
Над 76% от експертите са на мнение, че преподавателите трябва да участват в
изготвянето на планове за оптимизиране на образователния процес, който те самите
водят.
Основен дял от анкетираните експерти са на мнение, че за преодоляване на ефектите от
Covid-19 върху образованието е необходимо да се въведат механизми за по-засилена
обратна връзка с ученици и родители (71,1%). 50% са на мнение, че в дългосрочен план
е най-добре да се провежда по-засилен контрол върху работата на училищата по
отношение на спазването на противоепидемичните мерки. 44,7% от анкетираните са
посочили, че в дългосрочен план за преодоляване на негативните ефекти от пандемията
е необходимо въвеждане на механизми за по-активен здравен контрол в училищата в
страната. С равни статистически дялове от 36,8% се посочват мерките свързани с поактивна ресурсна подкрепа за учениците и актуализиране на бюджета на училищата. Послаба подкрепа заема мярката свързана с назначаване на повече образователни
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медиатори (21,1%). 5,3% от анкетираните посочват, че не знаят как да изготвят план с
необходимите мерки, а 2,6% не планират специални мерки.
Какви мерки в дългосрочен план според Вас ще са ефективни за
преодоляване на ефектите от COVID-19 върху образованието?
Въвеждане на механизми за по-засилена обратна
връзка с ученици и родители

71,1%

Провеждане на по-засилен контрол върху работата на
училищата по отношение на спазване на
противоепидемични мерки

50,0%

Въвеждане на механизми за по-активен здравен
контрол в училищата

44,7%

По-активна ресурсна подкрепа на учениците

36,8%

Актуализиране на бюджета на училищата

36,8%

Назначаване на повече образователни медиатори

21,1%

Не знаем как да изготвим план с необходимите мерки

5,3%

Не планираме специални мерки

2,6%
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Необходими ли са допълнителни финансови средства за
подкрепа на семействата обхванати от училищното и
предучилищното образование?
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Близо 60% от анкетираните не смятат, че семействата обхванати от училищно и
предучилищно образование имат нужда от допълнителна финансова подкрепа. На
противоположното мнение са малко над 41%.
Ако „Да“ – моля посочете за какви дейности:
50,0%
45,5%

45,5%

45,0%
40,0%
35,0%

30,0%
25,0%
20,0%

18,2%

15,0%
10,0%

9,1%

9,1%

9,1%

5,0%
0,0%
Осигуряване на Подпомагане на
По-добро
Осигуряване на Засилване на
достатъчен брой социално слаби заплащане труда
достъп до
имунитета на
устройства за
деца
на учителите
интернет за
децата, чрез
учениците
учениците
осигуряване на
здравословно
хранене и
витамини

Mетодическа и
техническа
помощ

Според експертите финансови средства за подкрепа на семействата обхванати от
училищното и предучилищното образование са необходими най-вече за осигуряване на
достатъчен брой устройства за учениците (45,5%) и подпомагане на социално слаби деца
(45,5%). 18,2% посочват необходимостта от по-добро заплащане на труда на учителите.
Останалите възможности заемат процентни дялове под 10%.
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IX.

Готовност и ангажираност на родителите с обучението от дистанция
От началото на дистанционното обучение получавали ли сте
сигнали или жалби от страна на родители във връзка с
провежданото дистанционно обучение?

60%

57,1%

50%
42,9%
40%

30%

20%

10%

0%
Да

Не

Експертите, работещи в РУО в страна, които са получавали жалби от страна на
родителите във връзка с провеждането на дистанционно обучение са 42,9%.
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X.

Отражения на дистанционното обучение върху психическото, емоционално и
здравословното състояние на децата
Кои от следните фактори, свързани с Ковид-19, според вас имат
пряк ефект образованието на децата във вашата област?

65%
57,6%

59,4%

57,6%

55%

48,4%

45%

39,4%

38,2%

33,3%

35%
25% 21,2%

32,3%

21,9%

21,2%

15,2%

12,1%
9,1%

15%

32,4%

15,2%

12,5%

12,1%

14,7%

14,7%
6,5%

6,3%

6,1%

12,9%

5%
- 5%

Повишаване на Намаляването на
безработицата
доходите на
семействата

В много голяма степен

Липсата на
Повишеният
Повишеният Влошаването на
достатъчно
риск за здравето риск за здравето здравословното
средства за
на родителите
на децата
състояние на
продължаване на
родителите
образованието на
децата

В голяма степен

В малка степен

В много малка степен

Кои от следните фактори, свързани с Ковид-19, според вас имат
пряк ефект образованието на децата във вашата област?
65%
55%
45%
35%

37,5%
34,4%

50,0%

46,9%

43,8%
37,5%

37,5%

35,5%

28,1%

25%

28,1%

18,8%

15% 9,4%

6,3%

25,0%

25,0%

18,8%
12,5%
9,7%

12,9%
9,4%

6,3%

9,4%

12,5%

5%
- 5%

46,9%

43,8%

41,9%

9,4%

3,1%

Влошаване на Влошаване на Влошаване на
Липсата на
Липсата на
Процеси на
Процеси на
здравословното психичното
психичното
достатъчна
достатъчна
вътрешна
миграция към
състояние на
здраве на
здраве на децата
социална
здравна грижа миграция към
България от
децата в
родителите
в училищна и помощ/подкрепа или влошен други населени
страна на
училищна и
предучилищна
достъп до
места, извън семейства, които
предучилищна
възраст
здравни грижи
мястото на
живеят и
възраст
обучение на
работят извън
децата
страната

В много голяма степен

В голяма степен

В малка степен

В много малка степен
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Според експертите, работещи в РУО в страната основните фактори по време на
епидемията, които ще се отразят върху образованието на децата са свързани с
повишаването на безработицата и намаляването на доходите в семействата. Общите
дялове на определили безработицата и по-ниските доходи като фактор, който ще засегне
образованието в голяма и много голяма степен са близо 80%. Анкетираните обособяват
и повишеният риск за здравето на децата като възможен фактор, който би могъл да окаже
влияние върху образованието на децата в тяхната област. Около 53% посочват, че рискът
за здравословното състояние на деца би могъл да се отрази в голяма или много голяма
степен върху училищното образование. Липсата на достатъчно социална подкрепа е
посочена като възможен фактор от 56,3% от експертите. Факторите, които е най-слабо
вероятно да окажат влияние според специалистите са - процесите на вътрешна миграция
към други населени места, извън мястото на обучение на децата и процесите на миграция
към България от страна на семейства, които живеят и работят извън страната.

Според вас какви са последиците от дистанционното
образование върху психичното здраве на децата?
Намалени социални умения

78,9%

Намаляване на мотивацията за лично развитие

39,5%

Повишени нива на тревожност

28,9%

Повишен стрес

18,4%

Повишаване на депресивни състояния

10,5%

Нямам наблюдения

2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Основните последици върху психическото състояние на деца, поради въвеждането на
дистанционна форма на обучение са свързани с намаляване на техните социални умения.
Такъв отговор дават близо 80% от експертите. 39,5% са на мнение, че извънредната
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ситуация в довела до намаляване на мотивацията за лично развитие, а 28,9% до повишени
нива на тревожност. 18,4% от анкетираните посочват, че са регистрирали повишени нива
на стрес сред децата, а 10,5% повишаване на депресивните състояния. 2,6% нямат
подобни наблюдения.
XI.

Нагласи към образованието по време на пандемия
Моля, оценете дистанционното обучение в предучилищна
възраст във вашата област по отношение на това дали беше
организирано така, че да бъде достъпно за участие на:

45%
40%

41,7%
38,5%

37,9%

34,6%

34,5%

35%

38,5%

30,8%

30%
25,0%
25%

20,8%

20%
15%
10%

15,4%

13,8%
11,5%
6,9%6,9%

11,5%
7,7%
3,8%

5%

8,3%

7,7%
4,2%

0%
Всички деца

Деца от семейства, които
Деца с увреждания/
живеят в отдалечени затруднения в развитието
райони

Достъпно в много голяма степен

Достъпно в голяма степен

Достъпно в малка степен

Достъпно в много малка степен

Деца от етнически
малцинства

В нашата община не се проведе дистанционно обучение на деца
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Моля, оценете дистанционното обучение в предучилищна
възраст във вашата област по отношение на това дали беше
организирано така, че да бъде достъпно за участие на:
45%

41,7%

41,7%

41,7%

41,7%

41,7%

40%

33,3%

35%

29,2%

30%
25,0%
25%

20,8%

20%

16,7%

15%
10%

12,5%
8,3%

8,3%

8,3%
4,2%

5%

12,5%

4,2%

4,2%

4,2%

0%
Деца от социално слаби
семейства

Деца от семейства на
трайно безработни или
неактивни родители

Деца от многодетни
семейства

Достъпно в много голяма степен

Достъпно в голяма степен

Достъпно в малка степен

Достъпно в много малка степен

Деца на самотни родители

В нашата община не се проведе дистанционно обучение на деца

Основен дял от експертите посочват, че в областта, в която работи тяхното РУО не е било
провеждано дистанционно обучение на деца в предучилищна възраст. В областите, в
които е било провеждано такова, специалистите поставят най-високи оценки по
отношение на достъпа за деца на самотни родители, деца от семейства, които живеят в
отдалечени райони и деца с увреждания (в тази последователност). Най-зле е оценен
достъпа на деца от етнически малцинства. 13,8% оценяват достъпа на деца в
предучилищна възраст като напълно уреден, а 37,9% посочват, че дистанционното
обучение е било достъпно за всички деца от областта в голяма степен.
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Моля, оценете дистанционното обучение в училищна възраст
във Вашата област по отношение на това дали беше
организирано така, че да бъде достъпно за участие на:
80%
67,6%

70%
61,1%
60%

54,5%

51,4%
50%
40%

38,9%
33,3%
28,6%

30%
20,6%
20%

14,3%

11,8%

5,7%

10%

9,1%
3,0%

0%
Всички ученици

Ученици от семейства,
които живеят в
отдалечени райони

Ученици с увреждания/
затруднения в развитието

Ученици от етнически
малцинства

Достъпно в много голяма степен

Достъпно в голяма степен

Достъпно в малка степен

Достъпно в много малка степен

Моля, оценете дистанционното обучение в училищна възраст
във вашата област по отношение на това дали беше
организирано така, че да бъде достъпно за участие на:
80%

75,8%

72,7%

70%

63,6%

60%
51,5%
50%
36,4%

40%
27,3%

30%
20%
10%

15,2%
6,1%

9,1%
3,0%

12,1%

9,1%
3,0%

3,0%

9,1%
3,0%

0%
Ученици от социалнослаби семейства

Ученици от семейства на Ученици от многодетни
трайно безработни или
семейства
неактивни родители

Ученици на самотни
родители

Достъпно в много голяма степен

Достъпно в голяма степен

Достъпно в малка степен

Достъпно в много малка степен
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Според получените данни от изследването децата в училищна възраст, които са имали
достъп в много малка степен до дистанционно обучение са били учениците с увреждания
и затруднения в развитието, както и тези от малцинствен етнически произход. Това
обаче, се е случвало предимно в индивидуални случаи. Експертите оценили достъпа на
ученици с увреждания като силно ограничено са 5,7%, а при тези от малцинствени групи
– 3%. 33,3% от анкетираните са на мнение, че учениците от етнически малцинства са
имали достъп до форми на дистанционно обучение в малка степен. По отношение на
учениците с увреждания този дял е 28,6%, а при учащите от семейства, живеещи в
отдалечени райони – 20,6%.

XII.

Очаквания образованието сред края на дистанционното обучениe
Как си представяте училището след края на извънредното
положение?
Децата ще имат затруднения със спазването на
социална дистанция и мерки за дезинфекция

63,2%

Ще има нови правила за провеждане на часовете

63,2%

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

57,9%

Ще има повече препарати за дезинфекция

57,9%

Ще има повече психолози в училище

13,2%

Всичко ще бъде както преди, няма да има промени

7,9%

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

7,9%

В училище ще се върнат по-малко ученици
Ще има повече лекари в училище
0,0%

5,3%
2,6%
10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Основни дялове от анкетираните експерти смятат, че след края на извънредното
положение децата ще имат затруднения със спазването на социална дистанция и мерки
за дезинфекция и ще бъдат въведени нови правила за провеждане на часовете. С равни
процентни дялове от 57% се посочва, че ще има нови правила за придвижване между
кабинетите и по време на междучасия и ще има повече препарати за дезинфекция.
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Значително по-рядко са били избирани възможните нововъведения свързани с
увеличаването на броя психолози в училищата (13,2%), намаляване на капацитета на
класните стаи (7,9%) и увеличаване на броя лекари в училищните институции. 7,9% от
експертите смятат, че всичко ще бъде, както е било преди въвеждането на
противоепидемичните мерки. 5,3% са на мнение, че в училищата ще се върнат по-малко
ученици след края на извънредното положение.

XIII.

Заключение

В резултат на проведеното проучване сред експертите, работещи в РУО в страната 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 деца;



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



Организиране на обучения за преподаватели обхващащи възможните
подходи за провеждане на онлайн обучения;



Предлагане на методическа подкрепа за преподавателите в изготвянето на
планове за оптимизиране на образователния процес, който те водят;



Провеждане на информационни кампании за избраният подход за
продължаване на обучението през следващата учебна година от МОН;



Проследяване на тенденциите за деца с подадени заявления за започване
на първи клас, но непостъпили;



Проследяване на тенденциите за деца с подадени заявления или приемане
в детска градина, но непостъпили;
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Действия в посока на постигане средносрочни цели:


Предлагане на психологическа подкрепа на децата във връзка с
извънредното положение и промяната в начина на обучение;



Предоставяне на финансови средства и социална подкрепа на социално
слабите семейства (с приоритет върху семействата с безработни и
икономически неактивни родители);



Предлагане

на

подкрепа

при

осигуряване

на

информационни

и

комуникационни технологии за провеждане на дистанционно обучение в
училищата;


Предлагане на методическа подкрепа за училищата по отношение на
включването в дистанционно обучение за деца от многодетни семейства.



Провеждане на контрол върху работата на училищата по отношение на
спазване на противоепидемични мерки;



Въвеждане на механизми за по-активен здравен контрол в училищата;

Действия в посока на постигане дългосрочни цели:


Изготвяне на единни модели и практики за преподаване от дистанция;



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



Методическа подкрепа при прилагането на механизми за установяване и
наваксване на пропуснати знания по време на дистанционното обучение;



Проследяване на тенденциите за отпадане на деца от детски градини и
училища;



Проследяване на тенденциите за отпадане на деца подали заявления за
започване на първи клас;
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