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I.

Въведение

В условията на скоростно въведеното и стартирало в рамките на няколко дни
дистанционно обучение на учениците и част от децата в предучилищна възраст,
образователните медиатори изиграха водеща роля за достигане до най-уязвимите групи
ученици и включването им в образователния процес. В настоящото изследване са
разгледани отговорите на 64 образователни медиатора от цялата страна, които очертават
основните пречки и трудности пред включването в проведеното дистанционно обучение
на децата от семействата от уязвими групи, разкриват как са били достигани те и какви
мерки биха подпомогнали по-успешното им обхващане при потенциално повторение на
ситуацията или сходни условия.

II.

Обхват на изследването

Изследването е осъществено по метода на пряко стандартизирано интервю (анкета), като
в него са взели участие 64 образователни медиатора.
В повече от половината случаи (68,5%) медиаторите, обхванати в настоящото изследване,

са с трудов стаж от една година. Тези данни могат да бъдат обяснени от възможностите
за назначаване на образователни медиатори към училища през учебната 2019/2020
година, разкрити по проектите “Подкрепа за успех” и „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“, финансирани по на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“. Хипотезата потвърждават и данните за
заеманата от респондентите позиция, според които 65% от анкетираните лица са
образователни медиатори, назначени към училище по проект.
Една пета са медиатори с опит между 2 и 3 години (20,4%), а над 3 години опит като
медиатори имат общо 11,2% от анкетираните.
Повече от половината респонденти (65%) са образователни медиатори, назначени към
училища в рамките на проект. Назначени към училища са още 18,3% от анкетираните
лица. Медиаторите, представители на НПО са 8,3%, а назначените към общини – едва
1,7%. Сред анкетираните 6,7% са медиатори, назначени към детски градини.
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III.

Образователната медиация в страната по време на извънредното положение и
обхващане на децата от уязвими групи

С какво са свързани предизвикателствата пред
образователната медиация в страната по време на епидемична
обстановка?
Притиснати от финансови затруднения и глад в
резултат на кризата с Covid-19, за уязвимите групи
образованието в момента не е приоритет

50,0%

Хората от уязвимите групи са по-притеснени от
преди

45,3%

Заплащането на образователните медиатори е
твърде ниско предвид тежките условия, в които
работят

42,2%

Хората от уязвимите групи са по-дезинформирани
от преди

20,3%

Задълбочиха се разликите, които съществуват
между уязвимите групи и останалите граждани

20,3%

Няма осигурени защитни облекла за медиаторите

15,6%

Липсват конкретни насоки за медиаторите как
точно да действат в създалата се ситуаци

14,1%

Достъпът до махалите е ограничен

12,5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Предизвикателствата пред образователната медиация в страната имат предимно
финансов характер. От една страна, финансовите затруднения, пред които са изправени
семействата от уязвимите групи и гладът изтласкват образованието на заден фон като
приоритет, което затруднява дейността на медиаторите (50%). От друга страна, самото
заплащане на медиаторите се възприема като твърде ниско за риска, пред който са
изправени, работейки в условията на пандемия (42,2%). Трудност пред дейността на
образователните медиатори в голяма степен създават и повишените нива на тревожност
сред целевите групи, с които работят (45,3%).
Около една четвърт от медиаторите определят като пречка пред работата си по-голямата
дезинформираност на хората от уязвимите групи в сравнение с периода преди
пандемията (20,3%), както и задълбочаването на разликите между уязвимите групи и
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останалите граждани (20,3%). За 15,6% от образователните медиатори пречка в работния
процес е липсата на осигурени защитни облекла, а за 14,1% - липсата на конкретни
насоки как да процедират в създалата се ситуация. Ограниченият достъп до махалите е
трудност, пред която са изправени 12,5% от анкетираните.

До каква степен сте съгласни със следните твърдения:
90%

85,5%

82,3%

80%
70%

59,7%

60%
46,8%

50%
40%
27,4%

30%
20%
10%

22,6%
14,5%16,1%

14,5%

9,7%
1,6% 3,2%

8,1%
1,6% 1,6%

4,8%

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

Донякъде съгласен

Със стартирането на
При работата по
дистанционното обучение включването на деца от
беше направена актуална
уязвими групи в
оценка на готовността на дистанционното обучение
семействата за включване
беше реализирано
в дистанционното
успешно партньорство с
обучение (налична
общините и местните
техника, умения за
кризисни щабове
ползването й и т.н.)
Донякъде несъгласен

Образователните медиатори убедено потвърждават, че

Напълно несъгласен

училищата в района им са

положили всички възможни усилия, за да продължат всички ученици с уроците, макар и
от разстояние, както и че в началото на извънредното положение на родителите от
уязвими групи е била предоставена ясна информация от училищата за организацията на
учебните дейности.
Медиаторите, в по-малка степен убедено, но все пак отново потвърждават, че със
стартирането на дистанционното обучение е била направена актуална оценка на
готовността на семействата за включване в дистанционното обучение от гледна точка на
налична техника, умения за ползването й и т.н.
В най-голяма степен поставено под съмнение от респондентите е взаимодействието с
общините и местните кризисни щабове. По-малко от половината анкетирани (46,8%) са
напълно съгласни, че при работата по включването на деца от уязвими групи в
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дистанционното обучение е реализирано успешно партньорство с общините и местните
кризисни щабове, а по-скоро съгласни са 22,6%. Донякъде несъгласни и напълно
несъгласни с твърдението са общо 30,6% от анкетираните.

От началото на извънредното положение бяхте ли потърсени за
помощ от местната власт (Общината), в качеството си на
образователен медиатор, по повод на осъществяването на
дистанционното обучение?
60%

50%

54,8%

45,2%

40%

30%

20%

10%

0%
Да

Не

От гледна точка на взаимодействието между медиаторите и местната власт почти равно
е количеството на случаите ,в които подобно се е осъществило и в които е липсвало. В
почти половината от случаите (45,2%) медиаторите са били потърсени за съдействие от
общините от началото на извънредното положение. Все пак малко по-висок е процентът
на образователните медиатори, които не са потърсени от местната власт за съдействие
по повод на осъществяване на учебния процес (54,8%).
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IV.

Дейност на образователните медиатори по време на дистанционното обучение

По време на извънредното положение подпомагахте ли
дистанционното обучение на деца в училищна и предучилищна
възраст?
90%

84,4%

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

23,4%

20%
7,8%

10%
0%
Да, на деца в училищна възраст

Да, на деца в предучилищна
възраст

Не

Дистанционното обучение на деца в училищна възраст са подпомагали 84,4% от
респондентите. За включването в дистанционното обучение на деца в предучилищна
възраст са съдействали 23,4% от анкетираните образователни медиатори. Дял от 7,8% от
медиаторите не е подпомагал дистанционното обучение нито на деца в училищна, нито
на деца в предучилищна възраст.
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Какво Ви възпрепятства да участвате като образователен
медиатор в дистанционното обучение?

Родителите отказаха децата им да учат дистанционно

1,6%

Нямаше финансиране, за да подпомагам
дистанционното обучение

1,6%

Децата, с които обичайно работя, нямаха нужда от
помощ

1,6%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

Случаите, в които медиаторите са определили конкретна причина, която е
възпрепятствала участието им в реализирането на дистанционното обучение, са
единични. Посочените причини са отказ на родителите децата им да учат дистанционно,
липса на финансиране на медиаторската дейност в условията на извънредното
положение, а също и липса на необходимост от помощ за децата, с които обичайно
работи, в случая на медиатор, назначен към детска градина.
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С деца от кои уязвими групи работите?
100%
90%

89,1%

80%
70%
59,4%

60%
50,0%
50%
40%
30%
20%
9,4%

10%
0%
Деца от малцинствени
етнически групи

Деца от социално слаби
семейства

Деца с увреждания

Деца в риск от отпадане
от образователната
система

Мнозинството от медиаторите (89,1%) определят контингента, с който работят, като деца
от малцинствени етнически групи. Дял от 59,4% посочват, че работят с деца в риск от
отпадане от образователната система, 50% - с деца от социално слаби семейства, а 9,4%
- с деца с увреждания.
Имаше ли промяна в броя часове, които работехте по време на
извънредното положение?
80%

70,3%
70%
60%
50%
40%
30%

26,6%

20%
10%
3,1%
0%
Да, работя повече часове

Да, работя по-малко часове

Не
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Образователните медиатори предимно са посочвали, че извънредното положение и
преминаването в дистанционна форма на обучение не са оказали влияние върху
продължителността на работния им ден. За 70,3% от анкетираните не е имало промяна в
броя часове, които работят. Около една четвърт от медиаторите са работили повече
часове по време на дистанционното обучение а едва 3,1% - по-малко часове в сравнение
с редовното присъствено обучение.
В какво се състоеше Вашата работа като образователен медиатор
в условията на извънредното положение?
Подпомагане на процеса на включване в
дистанционното обучение на децата без достъп до
онлайн преподаването, чрез разнасяне до децата и
обратно работни листове, предоставени от учителите

68,8%

Обход и осъществяване на контакт с децата, които не
взимат участие в провежданото дистанционно
обучение

68,8%

Разговори с родителите на децата от уязвимите групи
за значението на включването им в дистанционното
обучение и продължаването на образователния
процес, въпреки настоящите условия

67,2%

Запознаване на родителите от уязвимите групи с
мерките, които трябва да спазват по време на
пандемията

56,3%

Показване на децата и родителите от уязвимите
групи как да използват устройствата и
платформите/социалните мрежи/програмите за
онлайн обучение

35,9%
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Дейността на образователните медиатори по време на дистанционното обучение основно
се е състояла в разнасяне на учебните материали на хартиен носител сред децата, които
нямат възможност да вземат участие в онлайн обучението (68,8%). Те са обхождали и
осъществявали контакт с децата, които не взимат участие в дистанционното обучение
(68,8%) и са разговаряли със семействата им за значението и важността на това децата
им да не прекъсват образованието си, въпреки създалата се ситуация (67,2%).
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На следващо място медиаторите са провеждали и информационна дейност, запознавайки
родителите от уязвимите групи с мерките, които трябва да спазват по време на
пандемията (56,3%).
В какво се състоеше Вашата работа като образователен медиатор в
условията на извънредното положение?
Помагане на някои децата от уязвимите групи за
разбирането на уроците и писането на домашните, тъй
като не всички могат да разчитат на родителите си за
помощ

32,8%

Поставяне на децата без достъп до онлайн обучени
задачите, които другите получават по време на онлайн
уроците

29,7%

Подпомагане технологично процеса на връщане на
домашните за проверка от учителите (снимам/сканирам
домашните; изпращам ги чрез имейл или друга онлайн
платформа за контакт с учителите;)

23,4%

Осигуряване на достъп до интернет и поща на децата,
за да изпратят сами домашните си

21,9%

Проверяване на домашните и задачите от предния ден
на децата от уязвимите групи, с които работя

15,6%
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25%

30%

35%

В по-малка степен, но все пак като част от дейностите, които са осъществявали
образователните медиатори, са били техническата и методологичната подкрепа на
същинския образователен процес. За употребата на компютърните устройства и работата
с онлайн платформите за образование са съдействали на семействата 35,9% от
анкетираните медиатори. Помощ при изпълнение на задачи и при разбиране на учебния
материал от децата са оказвали 32,8% от респондентите.
Образователните медиатори в някои случаи са заемали и част от функциите на учителите
в процеса на включване на децата от уязвими групи. Така 29,7% от образователните
медиатори са поставяли на децата без достъп до онлайн обучение задачите, които
другите са получавали по време на онлайн уроците. По-рядко медиаторите са замествали
учителите и при самата проверка на домашни и задачи от предния ден – само 15,6% от
медиаторите са изпълнявали тази дейност.
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Друг аспект, в който образователните медиатори са подпомагали дистанционното
обучение, е осъществяването на връзка между учениците от уязвимите групи и техните
учители. В 23,4% от случаите медиаторите са подпомагали технически реализирането на
контакта, като са снимали и изпращали до учителите домашните на учениците, а в 21,9%
от случаите са осигурявали достъп до интернет на децата, за да изпратят сами домашните
си.
По какъв начин училищата достигнаха до учениците, които
нямаха възможност да се включат в онлайн обучението?

Разпечатване на хартиен носител и разнасяне на
материалите

79,7%

Консултации по телефона

59,4%

Индивидуални срещи за консултации и изпитвания
(при спазване на предписаните мерки)

37,5%

Провеждане на дарителски кампании за набавяне на
необходимите устройства за включване в онлайн
дистанционно обучени (компютри, лаптопи, таблети,
смарт телефони и т.н.) за децата, които не разполагат
с такива

18,8%

0%
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Най-често училищата са достигали до децата без достъп до онлайн обучението чрез
подготовката и разнасянето на материали на хартиен носител (79,7%). На второ място
като метод са използвани консултациите по телефона (59,4%). Индивидуални срещи за
консултации и изпитвания, при спазване на противоепидемичните мерките, са
провеждани в 37,5% от случаите. Дарителски кампании за снабдяване с необходимите
устройства за включване на всички ученици в онлайн обучението са проведени от
училищата, според 18,8% от респондентите.
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За какъв период от време са предвидени учебните материали
(работни листове, задачи, тестове), за които съдействахте да
достигнат от учителите до децата от уязвимите групи?

Задачи за седмицата

59,4%

Задачи за деня

45,3%

Задачи за няколко седмици

9,4%

Не съм съдействал за достигането на учебни
материали (работни листове) от учителите до децата
от уязвимите групи

4,7%
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Учебните материали и задачите, поставяни на децата от уязвимите групи, за чието
достигане са съдействали образователните медиатори, са били най-често за седмицата
(59,4%) или за деня (45,3%). В около една десета от случаите са били подготвяни
материали за по-дълъг период от време.
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От началото на извънредното положение работехте ли със със
семействата с деца, които са се завърнали от чужбина заради
пандемията?
60%
51,0%
50%

49,0%

40%

30%

20%

10%

0%
Да

Не

От началото на извънредното положение беше ли изготвена във
вашата община база данни с информация за деца в училищна и
предучилищна възраст, които са се завърнали от чужбина заради
пандемията?
80%

76,0%

70%
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20%
10%
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Половината от анкетираните медиатори са работили от началото на извънредното
положение със семействата с деца, които са се завърнали от чужбина заради пандемията.
Същевременно обаче само една четвърт от тях посочват, че в общината им е изготвена
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база данни с информация за децата в училищна и предучилищна възраст на завърналите
се семейства.

V.

Обхват, пречките пред включването на децата от уязвимите групи в
дистанционното обучение и възможности за подобряване на достъпа

Приблизително колко от 10 деца от уязвими групи, според Вас:
Бяха обхванати от училищната образователна система преди началото на извънредното

9

положение
Взеха участие в дистанционното обучение по време на извънредното положение

8

Бяха обхванати от предучилищната образователна система преди началото на

6

извънредното положение
Се обучаваха чрез онлайн уроци или на хартиен носител, предоставени от детските

6

градини
Разполагат с необходимите устройства за включване в онлайн дистанционно обучение

7

(компютри, лаптопи, таблети, смарт телефони и т.н.)
Разполагат със стабилна интернет връзка за провеждане на дистанционно обучение

7

Имат необходимите дигитални умения, които да им позволят да се включат ефективно

7

в онлайн обучението

Според образователните медиатори средно 9 от 10 деца са били обхванати от
училищната образователна система преди началото на извънредното положение. В
условията на дистанционно обучение по време на извънредното положение броят на
взелите участие е намалял – средно 8 от 10 деца са взели участие.
Средният брой на децата, обучавани в рамките на дистанционното обучение чрез онлайн
уроци или на хартиен носител, предоставени от детските градини остава непроменен
спрямо обхванатите деца от уязвими групи в предучилищната образователна система
преди началото на извънредното положение – средно 6 от 10 деца, според медиаторите.
Средно 7 от 10 деца разполагат с необходимите устройства за включване в онлайн
дистанционно обучение, със стабилна интернет връзка и нужните дигитални умения.
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Какви са пречките пред включването на децата от уязвимите
групи в дистанционното обучение по време на пандемията?
Учениците от уязвимите групи не разполагат с
необходимите устройства за включване в онлайн
дистанционно обучени (компютри, лаптопи, таблети,
смарт телефони и т.н.)

62,5%

Семействата не разполагат с достатъчно устройства
(компютри, лаптопи, таблети, смарт телефони и т.н.),
така че всички деца в семейството да се включват
редовно в онлайн учебните занятия

56,3%

Учениците не могат да разчитат на помощ за онлайн
дистанционното обучение от родителите си, тъй като
те често са неграмотни

46,9%

Семействата нямат възможност да посрещнат
допълнителните разходи за ток и интернет за
реализацията на онлайн дистанционно обучение

42,2%

Семействата не могат да си позволят заплащането на
подходящ тарифен план, с който да могат децата
ефективно да се включат в онлайн обучението
(връзката е слаба)

35,9%
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На първо място, като пречка пред включването на децата от уязвимите групи в
дистанционното обучение, медиаторите отбелязват липсата на устройства. Следваща
най-често посочвана причина е невъзможността на родителите да подкрепят децата си в
онлайн обучението, поради това, че често самите те са неграмотни. Сериозна пречка пред
семействата е и посрещането на разходите за ток и интернет с подходящ тарифен план
за ефективно включване на децата в онлайн уроците.
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Какви са пречките пред включването на децата от уязвимите
групи в дистанционното обучение по време на пандемията?
За децата е трудно да се адаптират към този начин на
работа – отнема им твърде много време и усилия да
се справят със задачите

29,7%

Децата трудно се адаптират към този начин на работа

26,6%

Незаинтересованост към участието в образователния
процес

23,4%

Учениците нямат необходимите дигитални умения,
които да им позволят да се включат ефективно в
онлайн обучението

17,2%

В квартала/населеното място/махалата няма налични
инфраструктурни условия за достъп до интернет

17,2%
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В по-малка степен, но все пак посочвана също като проблем от медиаторите е трудната
адаптация на децата от уязвими групи към този начин на работа. Дистанционното
обучение им отнема твърде много усилия и време за справяне с поставените задачи. От
респондентите над една пета определят като пречка пред включването на децата от
уязвимите групи в дистанционното обучение конкретна незаинтересованост към
участието в образователния процес.
Най-рядко медиаторите са посочвали за пречка липсата на дигитални умения у
учениците или липсата на цялостни инфраструктурни условия за достъп до интернет в
населеното място.
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При бъдещо повторение на ситуацията или евентуална сходна
криза, как биха могли да бъдат преодолени пречките пред
включването на децата от уязвимите групи в дистанционното
обучение?
Осигуряване на финансова подкрепа за семействата
за набавяне на необходимите устройства

57,8%

Обучение на учениците как да използват ефективно
образователните онлайн платформи и социалните
мрежи за целите на дистанционното обучение

51,6%

Набиране на дарения от фирми и организации под
формата на техника или средства за закупуването й и
предоставяне на устройствата на нуждаещите се
ученици

45,3%

Провеждане на обучения сред родителите за
ползването на образователните онлайн платформи и
социалните мрежи за целите на дистанционното
обучение

35,9%

Необходимо е да бъде измислен друг подход за
достъп до учениците от уязвими групи, така че те да
бъдат успешно включени в образователния процес в
условия на извънредно положение

34,4%

Изграждане повсеместно на инфраструктура за
достъп до високоскоростен интернет

32,8%

Осигуряване на финансова помощ за семействата за
посрещане на допълнителните разходи за ток и
интернет

20,3%
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Най-ефективните мерки за преодоляване на пречките пред включването на децата от
уязвимите групи в дистанционното обучение при бъдещо повторение на ситуацията или
евентуална сходна криза, според отговорите на образователните медиатори, са свързани
с набавяне на необходимата техника. Според 57,8% от медиаторите предоставянето на
финансова подкрепа за семействата за набавяне на необходимите устройства ще
подпомогне процеса, а 45,3% отдават положително значение за успеха на набирането на
дарения от фирми и организации под формата на техника или средства за закупуването
й. Обучението на учениците как да използват ефективно образователните онлайн
платформи и социалните мрежи за целите на дистанционното обучение е необходима
мярка според 51,6% от респондентите.
Приблизително една трета от медиаторите са на мнение, че при повторение на
ситуацията или сходни условия е необходимо да бъдат проведени обучения сред
родителите за ползването на образователните онлайн платформи и социалните мрежи
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(35,9%), да бъде измислен друг подход за достъп до учениците от уязвими групи, така че
те да бъдат успешно включени в образователния процес (34,4%), както и да бъде
изградена повсеместно инфраструктура за достъп до високоскоростен интернет (32,8%).
Всеки пети от анкетираните медиатори смята, че е необходимо залагането и на мярка за
подкрепа към семействата от уязвими групи чрез осигуряване на финансова помощ за
посрещане на допълнителните разходи за ток и интернет във връзка с включването на
децата в онлайн дистанционното обучение.

VI.

Семейства от уязвимите групи – нужда от подкрепа, отношение към
дистанционното обучение и участие в образователния процес по време на
извънредното положение

Предлагана ли е подкрепа на семействата от уязвимите групи
във връзка с дистанционното обучение на децата?
70%
60,9%
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53,1%
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20,3%
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7,8%

6,3%
3,1%

0%
Да - от общината

Да - от
училищата

Да - от
образователните
медиатори

Да - от НПО

Не

Нямам
информация по
темата

Според отговорите на медиаторите, подкрепа на семействата от уязвимите групи във
връзка с дистанционното обучение на децата е предлагана най-често от самите училища
(60,9%). Директно от образователните медиатори помощ е предлагана в 53,1% от
случаите, а една пета от тях твърдят, че семействата са имали възможност да се
възползват и от подкрепа от НПО. Едва 7,8% от респондентите посочват, че подкрепа за
уязвимите групи по отношение на дистанционното обучение са предлагали и общините.
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Делът на медиатори, които посочват, че семействата от уязвимите групи не са имали
достъп до каквато и да е подкрепа по отношение на дистанционното обучение на децата,
е едва 3,1%. Нямат информация по темата 6,3% от анкетираните.

Случва ли се да Ви търсят за помощ сами семействата и/или
децата от уязвимите групи?
100%
90%

89,3%
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0%
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Взаимодействието на медиаторите със семействата от уязвими групи не е останало
едностранен процес. Много често самите семейства са търсили медиаторите за помощ
(89,3%).
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За каква помощ най-често се обръщат към Вас семействата
и/или децата от уязвимите групи?
Осъществяване на контакт с училищата

46,9%

Помощ за уроци и писане на домашни

45,3%

Помощ за набавяне на техника за устройства за
включване в онлайн дистанционно обучени
(компютри, лаптопи, таблети, смарт телефони и т.н.)

34,4%

Технологична помощ (пр. да снимат и изпратят
домашните)

31,3%

Осъществяване на контакт с други институции

14,1%

Предоставяне на интернет връзка

14,1%
0%

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

Най-често помощта, за която семействата от уязвими групи са се обръщали към
образователните медиатори, се е състояла в осъществяването на контакт с училищата
(46,9%) и помощ по учебния материал и писането на домашните задания (45,3%). За
помощ за набавяне на техника за устройства за включване в онлайн дистанционното
обучение са потърсени 34,4% от медиаторите, а за техническа подкрепа (като напр. да
снимат и изпратят домашните) – 31,3% от анкетираните. С молба за съдействие чрез
предоставяне на интернет връзка са потърсени 14,1%, а за осъществяване на контакт с
други институции – отново 14,1% от медиаторите.
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Моля, посочете по кои теми, според Вас, биха имали нужда от
подкрепа семействата от уязвимите групи, във връзка със
справянето с настоящата ситуация:
Дистанционни обучения

48,4%

Справяне с кризата с коронавируса

40,6%

Справяне с тревожност, стрес и напрежение

34,4%

Справяне с дисциплината и поведението на детето

31,3%

Заболяванията при деца и коронавируса

21,9%

Справяне със загуба на близък роднина/приятел

7,8%
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Образователните медиатори смятат, че семействата от уязвимите групи имат нужда от
подкрепа в най-голяма степен по отношение на дистанционното обучение (48,4%). На
следващо място е здравният аспект на ситуацията - нуждата от подкрепа за справяне с
кризата с коронавируса (40,6%). По-малко належаща е необходимостта от подкрепа за
тревожността и стреса (34,4%) и за справянето с дисциплината на детето (31,3%). В наймалка степен медиаторите посочват, че семействата имат нужда от подкрепа по повод на
заболяванията при деца и коронавируса (21,9%) и справянето със загуба на близък
роднина/приятел (7,8%).

22

Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното
образование – гледна точка на образователните медиатори

Какви допълнителни трудности срещат семействата, които дават
отражение и върху образователния процес?
Финансови затруднения

62,5%

Загуба на работното място

43,8%

Повишени нива на психологическо напрежение и
стрес

31,3%

Затруднения по повод на набавянето на храна

26,6%

Ограничен достъп до здравни услуги

23,4%

Ограничен достъп социални услуги и помощи

20,3%

Повишени нива на спорове между членовете на
домакинството

18,8%

Влошено здравословно състояние

12,5%

Ограничен достъп до стоки и услуги

10,9%
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Основните допълнителни трудности, които семействата от уязвими групи срещат по
време на извънредното положение, са с финансов характер (62,5%), както и конкретната
загуба на работни места (43,8%). Следват повишените нива на психологическо
напрежение и стрес (31,3%). Около една четвърт от медиаторите определят
затрудненията за набавяне на храна (26,6%) и ограниченият достъп до здравни услуги
(23,4%) като проблеми пред семействата, а една пета – достъпът до социални услуги и
помощи (20,3%) и повишилите се спорове в домакинствата (18,8%). В най-малка степен
проблемни, според медиаторите, са общото здравословно състояние сред членовете на
домакинства от уязвимите групи (12,5%) и достъпът до стоки и услуги (10,9%).
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Според родителите от уязвимите групи децата трябва ли да учат
дистанционно?
60%
53,7%
50%

46,3%

40%

30%

20%

10%

0%
Да

Не

Мнението на родителите от уязвимите групи по повод на това дали децата им трябва да
учат дистанционно по време на извънредното положение се е колебаело, според
отговорите на образователните медиатори. Малко над половината от медиаторите
(53,7%) посочват, че родителите не са смятали, че обучението трябва да продължи в тази
форма. Положително е било мнението им по въпроса, според 46,3% от анкетираните
медиатори.
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Ако не, каква е причината?
Не могат да си позволят нужната техника
(компютър/таблет/лаптоп)

31,3%

Съмняват се в качеството на обучението, предлагано
в момента

23,4%

Нямат стабилна интернет връзка за включване в
онлайн часовете

20,3%

Нямат финансова възможност да покрият разходите
за допълнителен ток за компютър или таблет

18,8%

Не разполагат с място вкъщи, където децата да могат
да си подготвят на спокойствие домашните и да се
включват в уроците

18,8%

Децата не знаят как да ползват компютър или таблет

14,1%

Притесняват се за здравословното състояние на
децата си в резултат на дългия престой пред
компютърните устройства

9,4%

Смятат, че образованието като цяло е излишно и сега
е само загуба на време пред компютър

6,3%
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Основните причини, поради които родителите от уязвимите групи не са склонни да
подкрепят идеята за дистанционното обучение са основно свързани с невъзможност за
набавяне на устройства (31,3%), стабилна интернет връзка (20,3%), трудност при
посрещане на разходите за ток за устройствата (18,8%), в комбинация с недоверие към
качеството на учебния процес (23,4%) и липса на пространство вкъщи за спокойно
включване на детето в учебния процес (18,8%).
В най-малка степен позицията на родителите от уязвими групи, които не подкрепят
включването на децата си в подобна дистанционна форма, е продиктувана от цялостното
им пренебрежение към значението на учебния процес за развитието на децата им (6,3%),
от притеснения за здравословното състояние на децата в резултат от дългия престой пред
компютрите (9,4%) или съмнения за техническите им възможности за работа с
устройствата (14,1%).
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В каква степен са валидни твърденията:
100%
88,9%
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59,3%

60%
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50%

42,6%
40,7%

42,6%

40%
30%
20%
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37,0%
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16,7%

16,7%
11,1%
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0%
Всички ученици от Учениците предават
Родителите и
Родителите и
уязвимите групи, с
обратно в срок
учениците от
учениците от
които работя, си
изпълнените си
уязвимите групи, с уязвимите групи, с
пишат домашните
задачи за
които работя, са които работя, вземат
самостоятелна
отзивчиви
насериозно
работа
дистанционното
обучение
Винаги

Често

Рядко

Поставените и
изпълнение от
децата задачи се
проверяват от
учителите

Никога

Поставените и изпълнение от децата задачи абсолютно винаги се проверяват от
учителите в 88,9% от случаите.
Родителите и учениците от уязвимите групи, с които работят медиаторите, често или
дори винаги са отзивчиви в преобладаващата част от случаите, а учениците предават
обратно в срок изпълнените си задачи за самостоятелна работа. За над половината от
образователните медиатори често се случва и всички ученици от уязвимите групи, с
които работят, да си пишат домашните.
По-скоро „често“ и дори „рядко“ родителите и учениците от уязвимите групи вземат
насериозно дистанционното обучение, според медиаторите.
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VII.

Основни права на децата и семействата от уязвими групи в условията на
извънредното положение

Според вас, до каква степен мерките, предприети на национално
ниво вследствие разпространението на Covid-19, са съобразени с
правата на децата?
60%

50%

48,0%

40%

30%

18,0%

20%

16,0%

18,0%

10%

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

Не знам/ Не мога да
преценя

По-голямата част от медиаторите определят мерките, предприети на национално ниво
вследствие на разпространението на Covid-19, като съобразени до голяма степен с
правата на децата (48%). Частично са взети предвид правата според 18% от анкетираните.
Едва 16% не считат правата на децата за запазени, а 18% не могат да отговорят на
поставения въпрос.
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Според Вас как се отрази за уязвимите групи кризисното
положение по отношение на:
60%
51,9%
50%

48,1%

47,1%

45,3%
43,4%
38,5%
34,6%

40%
32,7%

44,2%

37,3%

36,5%

34,6%

26,9%

30%

19,2%

20%

15,7%

15,4%

17,3%

11,3%
10%
0%
Достъпа до
Достъпа до
здравеопазване и
социално
рехабилитация подпомагане и
социални услуги
в общността

Достъпа до
образование

Отрази се положително

Получаването на Получаването на
насоки и
индивидуална
информация
подкреп

Без промяна

Семейното
консултиране

Отрази се отрицателно

По отношение на достъпа до здравеопазване и рехабилитация и достъпа до социално
подпомагане и социални услуги в общността, според медиаторите, кризисното
положение не се е отразило или по-скоро се е отразило отрицателно на уязвимите групи.
Мненията по повод на отражението върху достъпа до образование са смесени, като найчесто образователните медиатори отбелязват, че ситуацията е без промяна спрямо преди.
Извънредното положение обаче е повлияло положително възможностите за получаване
на семейно консултиране, индивидуална подкрепа и повече насоки и информация за
представителите на уязвимите групи.
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VIII.

Отражение на пандемията върху образованието на децата от уязвими групи

Ако дистанционното обучение продължи и през следващата
учебна година, кое от следните биха могли да се случат на децата
от уязвими
Ще се отрази зле на резултатите им в училище

43,8%

Ще загубят мотивация да участват в уроците/да учи

42,2%

Ще се наложи да потърсят допълнителна подкрепа за
усвояване на учебния материал

39,1%

Няма да успеят да навакса пропуснатия материал и
няма да може да преминат в по-горен клас

23,4%

Няма да могат да се справят с обучението и вероятно
ще отпаднат от училище

15,6%

Ще бъдат натоварени с много задължения в
семействата и няма да имат време да учат

12,5%

Нищо няма да се промени – ще продължат да учат,
както и до сега

12,5%

Родители им ще ги спрат от училище

4,7%
0%

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

Основните очаквания на образователните медиатори за новата учебна година, при
сценарий, в който децата от уязвимите групи продължат дистанционно обучението си,
са, че учениците ще понижат резултатите си в училище (43,8%), ще загубят мотивация
за учене (42,2%) и съответно ще имат нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на
учебния материал (39,1%).
В по-малка степен притесненията на медиаторите са свързани с по-тежки и дългосрочни
отражения на дистанционното обучение цялостно върху образованието на децата.
Неуспех при наваксването на пропуските в знанията и възпрепятстване на
преминаването в по-горен предвиждат 23,4% от образователните медиатори. Опасения
за отпадане на ученици, поради невъзможността да се справят с учебния процес, имат
15,6% от анкетираните.
В най-малка степен предположенията на медиаторите се основават на специфики от
семейната среда – 12,5% предполагат, че децата ще бъдат натоварени с много
задължения в семействата и няма да имат време да учат, а само 4,7% очакват родителите
да спрат от училище децата си.
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Ситуацията няма да има образователни ефекти според 12,5% от анкетираните медиатори
– учениците от уязвими групи ще продължат да учат, както и до сега.

Как ще повлияе възникналата ситуация с Covid-19 върху
отпадането на деца от училищното образование?
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Ще има увеличаване на децата,
които няма да участват в
училищните занимания

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

30%
20,8%
20%

10%

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

Мненията на образователните медиатори по отношение на ефектите от пандемията върху
отпадането на деца от училищното образование се колебаят. Еднакви са дяловете на
медиаторите, които очакват увеличаване на децата, които няма да участват в училищните
занимания (39,6%) и на тези, които смятат, че няма да има промяна в броя на децата
(39,6%).
Една пета от анкетираните медиатори отчитат вече влияне на възникналата ситуация с
Covid-19 върху отпадането на деца от образователния процес и посочват, че знаят за
деца, които не взели участие в училищните занимания.
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IX.

Заключение

Въпреки честата липса на необходими устройства за включване в общоналоженото
онлайн дистанционно обучение, децата от уязвими групи все пак са обхванати от
обучителния процес по време на извънредното положение в страната. Те са били
достигнати основно чрез материали на хартиен носител, които образователните
медиатори са имали ангажимент да предоставят, както и чрез консултации по телефона
с учителите. Според медиаторите 8 от 10 деца в училищна възраст са взели участие в
дистанционното обучение. Децата в предучилищна възраст, обхванати в дистанционната
форма са 6 от 10, като запазват обхвата си в предучилищната система от периода преди
пандемията.
Основна пречка пред включването на децата от семействата от уязвими групи в
дистанционното обучение са били липсата и недостигът на устройства за активното и
ефективно участие в работния процес. Семействата са срещали трудност и с финансовото
обезпечаване на достъпа до подходящ интернет пакет за осъществяване на учебния
процес в онлайн среда и посрещането на допълнителните разходи за ток във връзка с
употребата на устройствата. Трудност често представлява и невъзможността на
родителите да подпомогнат технологично и съдържателно обучението на детето си, тъй
като често става въпрос за лица с ниско образование или дори неграмотни. Този дефицит
бива компенсиран от подкрепата на образователните медиатори, които освен съдействие
за сдобиването на децата на практика с учебните материали, са оказвали помощ и за
попълването им и усвояването на съответните знания.
По време на пандемията и извънредното положение образователните медиатори са
държали постоянна връзка със семействата на деца в училищна и предучилищна възраст
от уязвимите групи. Те са обхождали домакинствата с деца, които не се включват в
образователния процес по време на пандемията, поддържали са непрекъсната
комуникация с родителите и са разяснявали важността на включването на децата в
дистанционното обучение. Медиаторите са запознавали семействата и със спецификите
на създалата се епидемиологична обстановка, рисковете за здравето и начините за
предпазване от заразяване.
Основно семействата от уязвимите групи имат нужда, според медиаторите, от подкрепа
за преодоляване на финансовите затруднения, възникнали и задълбочили се в рамките на
извънредното положение, от подкрепа за реализацията на дистанционното обучение и
31

Въздействия на пандемията COVID-19 върху предучилищното и училищното
образование – гледна точка на образователните медиатори

по-конкретно за набавяне на устройства и осигуряване на стабилна интернет връзка за
включване на децата в онлайн часовете.
Образователните медиатори очакват, че, ако ситуацията запази настоящите си измерения
и децата продължат да се обучават в дистанционна форма във вида й към момента,
ефектът върху образователните им постижения ще е отрицателен, а мотивацията им за
учене цялостно ще намалее.
За подобряване на достъпа до образование в условията на извънредна ситуация и
провеждане на дистанционно обучение на децата от уязвими групи могат да бъдат
предприети следните мерки:

Мерки за подобряване на достъпа до образование в условията на извънредна ситуация и
провеждане на дистанционно обучение на децата от уязвими групи:



Осигуряване на финансова подкрепа за семействата за набавяне на необходимите устройства



Набиране на дарения от фирми и организации под формата на техника или средства за
закупуването й и предоставяне на устройствата на нуждаещите се ученици



Повсеместно изграждане на инфраструктурни условия за достъп до високоскоростен интернет



Осигуряване на финансова помощ за семействата за посрещане на допълнителните разходи за
ток и интернет



Обучения на учениците как да използват ефективно образователните онлайн платформи и
социалните мрежи за целите на дистанционното обучение



Обучения на родителите как да използват ефективно образователните онлайн платформи и
социалните мрежи, така че да подпомогнат успешното включване на децата си в
дистанционното обучение



Обход от медиаторите и регулярни разговори с родителите на децата от уязвимите групи за
значението на включването им в дистанционното обучение и продължаването на
образователния процес
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