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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 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:
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страховете на родителите, децата и учителите;
наложената дистанцията и нейното влияние върху общуването;
училищното пространството и неговата организация;
гъвкавостта на учебните дейности;
оценяването;
учителите с техния капацитет и демографски характеристики;
рисковите групи;
обезпечеността с подпомагащ персонал в училище;
теории за ученето и за процеса на преподаване и учене.

Икономически аспект

Икономически аспект
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Мерки

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

Достъпът
➢ 63% от специалистите са провеждали дистанционна работа с деца със специални образователни
потребности. 16% са работили дистанционно, но не редовно. 21% са прекратили работата си
през този период.
➢ 38,8% от специалистите, работещи в сферата на приобщаващото образование, са продължили
работата си с всички деца, с които са работили преди това. 42,1% са работили с повече от
половината деца. 19,1% с по-малко от половината.
➢ 66,7% от анкетираните специалисти са провеждали консултации по телефона с родителите, а
63% са работили чрез онлайн уроци в реално време през социални мрежи. В селата са били
извършвани по-често посещения по домовете, а в столицата – комуникация чрез електронна
поща.
➢ Част от специалистите не разполагат и с нужните ресурси – техника, интернет и подходящо място
за работа в дома им.

➢ Специалистите, които най-често са изпитвали затруднения с адаптирането на работата си към
дистанционна форма на обучение, са логопедите и психолозите, работещи с деца със СОП.

Мерки
➢ Ясни правила за връщане към присъствена форма на децата със специални потребности.
➢ Ясни послания към родителите, свързани с безопасната среда в училище.

Качествен образователен процес
➢ Основната трудност, която специалистите изтъкват във връзка с дистанционното обучение, е
свързана с липсата на контакт лице в лице.

➢ Основната причина, поради която специалистите не са продължили да работят дистанционно с
децата, на които помагат е, че тази форма на обучение според тях не е подходяща за деца със
СОП.
➢ Другата изтъквана причина е, че родителите на деца със специални образователни потребности
не могат да отделят време за допълнителна подкрепа на децата при провеждането на онлайн
уроци.
➢ По мнение на специалистите децата със СОП често нямат необходимите дигитални умения за
реализиране на онлайн занимания и лесно губят концентрация при онлайн работата.

Качествен образователен процес
➢ С най-висок процентен дял анкетираните определят речевите умения и фината моторика на
децата, като непроменени аспекти от въвеждането на дистанционна форма на работа. Според
специалистите социалните умения на децата и емоционалното им развитие са пострадали в
значително по-висока степен.
➢ Специалистите са на мнение, че е най-вероятно след края на извънредното положение да се
появи необходимост от промени в учебното съдържание, с цел да се наваксат пропуснатите
знания (45,3%).
➢ 39,5% от специалистите намират основните дефицити в лицето на това, че методите им на
работа са неприложими в условия на дистанционна работа.

➢ 27,8% от анкетираните смятат, че основната трудност е това, че трудно успяват да проследят
напредъка на децата, с които работят.

Резултати и постижения
➢ Над половината от специалистите са на мнение, че положението ще доведе до увеличаване на
броя деца, които не участват в училищните занимания.

➢ Дистанционната форма на работа оказва негативно влияние върху социалните умения и
емоционалното развитие на децата със СОП.

Мерки
➢ Дигиталните умения на децата, уменията за концентрация, прилаганите методи в дистанционното
обучение са ключови според специалистите за успеха на децата. В тези области специалистите
посочват и нужда от подкрепа. Биха ползвали и готови учебни материали по отношение на
провеждането на дистанционно обучение.

Бъдещето
➢ Ресурсните учители са най-скептични към целия процес и много по-често от останалите заявяват, че не биха
запазили нищо от дистанционното обучение. Статистическото разпределение показва също, че работещите с
по-малки деца по-често от останалите са на мнение, че няма нещо, което да им харесва от този подход на
работа.
➢ Специалистите са на мнение, че е най-вероятно след края на извънредното положение да се появи
необходимост от промени в учебното съдържание, с цел да се наваксат пропуснатите знания (45,3%).
➢ 39,5% от специалистите намират основните дефицити в лицето на това, че методите им на работа са
неприложими в условия на дистанционна работа

➢ 27,8% от анкетираните смятат, че основната трудност е това, че трудно успяват да проследят напредъка на
децата, с които работят.
➢ Родителите на деца със СП споделят опасенията си, че не се справят с дистанционното обучение на децата.

➢ Две са основни константи в случването на образованието за деца със СОП – особеността на заболяването на
детето и до каква степен то позволява включването в дистанционно обучение и отзивчивостта на родителите
и техните умения за подкрепа.

Психично здраве и психосоциална подкрепа за децата
➢ 32,3% от анкетираните посочват, че според тях, психическото състояние на децата е донякъде
по-лошо от преди. 35,5% посочват, че за тях по-скоро няма такава промяна, а малко над 20% са
на мнение, че е донякъде по-добро от преди.
➢ Психолозите и ресурсните учители оценяват по-често от останалите психическото състояние на
децата като влошено.

Мерки
➢ Създаване или активизиране на групи за професионална подкрепа в учителската общност обмен на учебни и методически материали, достъп до платформи, дигитални и презентационни
умения, както и въпроси и отговори, свързани с протичането на онлайн обучението, промените в
групата/класа, овладяване на тревожността, родителските въпроси, супервизия и други.
➢ Отваряне на пространство за дискусии относно психическото състояние на учениците и
учителите.
➢ Оценка на потребностите и осигуряване на психологическа подкрепа за учениците и учителите,
засегнати от пандемията и дългосрочното затваряне на училищата.

Организационен аспект
➢ 50% от родителите не знаят как да бъдат полезни на децата си в учебния процес и не успяват да
обръщат достатъчно внимание и да подкрепят децата си в обучението.

➢ Едва 20% от родителите на деца в ДГ се чувстват напълно подготвени да подпомагат децата си
по време на дистанционното обучение.
➢ 25% от родителите се отнасят с недоверие към качеството на учебния процес при дистанционно
обучение.
➢ 70% от РУО са на мнение, че са необходими информационни кампании за новите мерки,
свързани с присъствено обучение. Това се подкрепя като мярка и от местната власт.

Мерки
➢ Гарантиране наличието на технически средства и интернет достъп за всички домакинства.
➢ Ясна диагностика на децата със СОП и оценка на възможностите за дистанционно обучение,
включително и насоки към учителите и родителите за подкрепа.
➢ Подкрепа за родителите, които оказват помощ на децата си – програми за развиване на умения у
родители, свързани с мотивиранe и стилове на учене у децата. Включително и финансови
стимули за родители, които отглеждат деца със СОП.
➢ Насоки към специалистите с допълнителни разяснения как следва да протичат онлайн
заниманията и колко често и кога следва да бъдат на разположение на своите ученици.

Мерки
➢ Разработване и прилагане на обучителни програми за специалисти, свързани с уменията за
концентрация при децата, интерактивни методи в дистанционното обучение, подкрепа и даване
на конструктивна и мотивираща обратна връзка от дистанция.
➢ Разработване на програми с кинестетични упражнения в полза на ученето. Важно е да се научим
как поддържаме децата физически активни по време на виртуалното учене.
➢ Стартиране на разговори за промени в учебното съдържание, с цел да се наваксат пропуснатите
знания.
➢ Осигуряване на безплатна психологическа подкрепа за деца със СОП и техните семейства.

➢ Популяризиране на програми за развитие на психо-социални умения при деца със СОП.

Благодаря за
вниманието!

© UNICEF/UNI233799/Pancic

