Изследване на „Глобъл Метрикс”, реализирано по
поръчка на УНИЦЕФ България /май-юни 2020/:
Фокус върху детската градина
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Изследването е направено сред групи
учители, ученици, родители,
представители на местни власти, експерти
в РУО, образователни медиатори и
специалисти приобщаващо образование.

Фактология

➢ Пандемията от COVID-19 доведе до затваряне на училищата и детските градини в България
през месец март. Това засегна всички деца от предучилищната до гимназиална възраст и
техните родители.
➢ Особено тежко се отрази на децата от семейства, живеещи в бедност, чиито родители са
дълготрайно безработни и икономически неактивни. Влошиха се вече съществуващите
образователни и социални неравенства в страната.

Предизвикателствата, пред които са изправени образователните
лидери, са свързани със:

➢ страховете на родителите, децата и учителите;
➢ наложената дистанцията и нейното влияние върху общуването;
➢ пространството и неговата организация;

➢ гъвкавостта на учебните дейности;
➢ учителите с техния капацитет и демографски характеристики;

➢ обезпечеността с подпомагащ персонал;
➢ теории за ученето и за процеса на преподаване и учене.

Икономически ефект

➢ Спирането на храненето в детската градина или училището, в което децата посещават
предучилищна група, е затруднило в голяма степен 4,2% от анкетираните родители, които
споделят, че не са разполагали с достатъчно пари, с които да осигурят и това изхранване на
децата си. Около една трета от родителите споделят, че са изпитали частично затруднение с
осигуряването на прекъснатите хранения на децата им.

➢ 40% от анкетираните родители споделят, че най-вече се нуждаят от помощ при отглеждането
на детето си.

Мерки

➢ Необходимо е да се насочат допълнителни финансови средства за спазване на националните
здравни насоки и разпоредби.
➢ Важно е също така да бъдат подкрепени семействата и децата, живеещи под прага на
бедността, изпитващи затрудения поради пандемията.

➢ Важно е да има ясни правила за ползването на отпуск от родителите на деца в ДГ.

Достъпът

➢ 80% от представителите на педагогическия и непедагогически персонал са преустановили
своята дейност по време на извънредното положение.
➢ 71% от анкетираните родители са били информирани от детската градина за възможни
алтернативни форми на обучение.

➢ 44,4% е делът на тези, чиито деца не са участвали в дистанционното обучение според
родителите.
➢ Специално внимание се обръща и на вероятността голям брой деца да не успеят да се
справят добре с обучението от дома, да не успеят да преминават в по-горна група или първи
клас и дори и да отпаднат от системата на образованието.

Мерки

➢ Търсене и
популяризиране на
методики за дистанционна
работа в ДГ
➢ Ясни правила за връщане
към присъствие на децата
в ДГ
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Качествен образователен процес

➢ Там, където учебната дейност не е напълно прекъсната, най-предпочитаните канали за обмен
на учебно съдържание между родители и педагози са социалните мрежи като Facebook, Skype
или Viber.
➢ Методът, който се оказва най-подходящ в работата на специалистите от дистанция (за 43,4%),
е поставянето на задачи за целия ден, които децата, с помощта на своите родители да
организират и изпълняват сами. Този метод се оказва предпочитан за всички специалисти, без
значение населеното място или опита, който имат до момента.

Качествен образователен процес

➢ Според 27,3% от родителите
самите уроци не са адаптирани
към онлайн обучението.
➢ Категорично най-голям дял от
отговорилите родителите смятат,
че дистанционното обучение на
деца в предучилищна възраст е
невъзможно.
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Резултати и постижения

➢ Най-голям дял от отговорилите учители казват, че няма особена промяна в представянето на
децата.
➢ За 83,5% от анкетираните родители на деца от детските градини дистанционното обучение
постига по-лоши образователни резултати в сравнение с традиционната форма на обучение.

➢ Близо половината от анкетираните родители посочват, че се притесняват, че детето им ще
забрави всичко, което са правили в детската градина или училището.
➢ Според 62,2% от всички анкетирани (родители, педагози) децата са по-слабо подготвени и послабо образовани, поради дистанционната форма на обучение.

Мерки

➢ Подкрепа на дигиталната компетентност на учителите, включително уменията им за
преподаване в електронна среда, създаване на електронни материали, поставяне на задание
и оценяване.
➢ Повишаване на компетентността на учителите за изследване и диагностика на изоставането
при децата, както и за създаване на подходящи форми и подбор на методи за наваксване.
➢ Подкрепа за родителите при планирането и подпомагането на ученето, както в детската
градина, така в дигитална среда. (Учители и специалисти приобщаващо образование).

Бъдещето

➢ В ситуация, в която дистанционната форма на обучение продължи, повече от половината
(56%) представители на работещите в детските градини смятат, че децата ще загубят желание
и мотивация да участват в онлайн заниманията.
➢ 44,2% от педагозите са споделили, че вероятно ще им се наложи да потърсят подкрепа за
усвояване на знания и умения за по-добра работа в онлайн пространството.
➢ По-голямата част от анкетираните родители (44,7%) посочват, че не биха запазили нищо като
модел на работа от дистанционното обучение за в бъдеще.

Мерки

➢ Ясни правила за връщане към
присъствие на децата в ДГ
➢ Ясни послания към родителите
за спазването на националните
насоки за безопасно връщане
на децата в ДГ
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Психично здраве и психосоциална подкрепа за децата

➢ 64,7% от родителите на деца в ДГ споделят, че в резултат на извънредното положение на
децата им им липсват контактите с приятели и връстници.
➢ 67,3% от анкетираните са на мнение, че децата ще загубят социалните си умения.
➢ От анкетираните родители 45,5% отчитат негативен ефект на дистанционната форма на
обучение по отношение на здравословните аспекти.

Психично здраве и психосоциална подкрепа за учителите

➢ 42,6% от персонала в детските заведения споделят, че по време на извънредното положение,
в сравнение с преди, работните им ангажименти са се повишили.
➢ Въздействието върху психическото състояние се отнася по-скоро към негативите измерения 28,3% споделят, че се чувстват по-зле от преди, а 14,1% споделят, че психическото им
състояние със сигурност се е влошило след въвеждането на извънредното за страната
положение.
➢ Над 1/3 от специалистите в предучилищното образование смятат, че е необходима пълна
интеграция на физическото, психическото здраве и психо-социалната подкрепа в
образователната система.

Мерки

➢ Отваряне на пространство за дискусии относно психическото състояние на децата и
учителите.
➢ Оценка на потребностите и осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учителите,
засегнати от пандемията и дългосрочното затваряне на детски градини и училища;

Организационен аспект

➢ Едва 20% от родителите на
деца в ДГ се чувстват
напълно подготвени да
подпомагат децата си по
време на дистанционното
обучение.
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Мерки

➢ Подкрепа за родителите при планирането и подпомагането на ученето в детската градина и в
дигитална среда.
➢ Създаване на възможност за допълнителна информация и ограничаване на тревожността на
родителите - телефон за родители и онлайн консултации, групи ”Родители подкрепят
родители”.

Какво предстои

➢ Популяризиране на програми за дистанционно обучение в ДГ
➢ Изследване – има ли групи деца, за които дистанционна форма на обучение е неприложима и
какви според работещите с тях и полагащите грижа са атернативите (деца със СОП, деца
живеещи с ограничена родителска грижа)

➢ Проучване за ефективни учителски практики по време на дистанционното обучение.

Благодаря за
вниманието!
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