
 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ,  

В ПЕРИОДА 16-25.04.2020,  СРЕД РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 88. СУ, ЗА 

ОРГАНИЗИРАНОТО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ  

Месец след стартиране на електронното обучение от разстояние в 88. СУ се проведе 

онлайн анкетно проучване между родителите на учениците за това, какви са техните 

наблюдения, констатации и препоръки. 

Благодарим на всички, които отделиха време и отговориха на нашите въпроси. За нас това е знак 

на родителска отговорност, ползотворно партньорство и доверие към нашето училище. 

Анкетата е попълнена от 362 души или от 32% от родителите на учениците от 88.СУ. Отдаваме 

по-слабата активност на това, че училищното проучване следва периода на изпратената преди 

това анкета на РУО София-град и въпросите бяха идентични.  

Очаквано най-активни са родители на учениците в начален етап – 51% от всички 

попълнили анкетата, а участието на родителите на ученици от прогимназиален и гимназиален 

етап е 49%. Като най-активни са родителите на първи, втори и пети клас. 

Родителството, като една от няколкото големи сфери на нашето съществуване и изява, е 

тясно свързано с успехите ни, с решаване на затрудненията ни и удовлетворяване на нуждите от 

реализация. 

В настоящата, извънредна организация за провеждане на обучението на учениците онлайн 

се наложи да погледнем от нова перспектива на комуникацията УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛ. 

99,2% от анкетираните родители споделят, че детето им участва активно в 

дистанционното обучение, а около 75% от учениците използват предимно платформата 

препоръчана от училището - Google G Suite и училищните електронни  пощи, но паралелно с 

това използват за комуникация създадените преди това социални групи на паралелките. 22% от 

родителите са посочили, че в подкрепа на обучението на децата, по препоръка на учителя 

ползват уроците по БНТ, Уча се и др. 

Радващ е факта, че от 

отговорилите родители 85,9% са 

посочили, че  учениците са 

мотивирани да участват в такъв тип 

обучение и 64% не срещат 

трудности, но 12% имат технически 

проблем с устройство или интернет, 

а около 22% споделят, че детето им 

не може да се справи само и има 

нужда от подкрепата на възрастен.  

Една голяма част от 

попълнилите анкетата родители – 

74,3%  разговарят с учители относно различни проблеми, възникващи в сегашните условия и са 

благодарни за усилията им.  



 

На въпроса - Колко време отнема подготовката на Вашето дете, в сравнение с тази при 

нормални условия? – 56,4% са отговорили  „Повече от обичайното“, 13,3%- „По-малко от 

обичайното“ и 30,4% - „Без промяна“. Предвид обстоятелствата на учениците им се налага да 

отелят повече време и усилия 

за подготовка и усвояване на 

учебния материал, а липсата на 

автентичното обучение в 

реална класна стая е факт, 

който затруднява и ученици и 

учители. 

Безспорни са 

предимствата на реалното 

общуване между учители и 

ученици, както и между самите тях и родителите в голяма степен ги отчитат – „Личен контакт, 

психологическо предимство, емоционална подкрепа и съдействие“, „Научаване спазването на 

основни правила в общуването, по-голяма концентрация на учениците, вследствие респекта към 

съответния учител. Дистанционното обучение не може да замени социалните контакти между 

децата, както и между ученици и учители.“, „Всеки един контакт на детето извън семейната 

среда е важен за него и му помага да изгради реална представа за живота в обществото.“ и др. 

Палитрата от мнения на родителите, за успешен подход при подпомагане на учениците за 

обучението в електронна среда е голяма – особено за учениците до 12 години. Всеки родител 

най-добре познава възможностите и интересите на своето дете, така че в тази ситуация неговата 

навременна намеса с подкрепа, напътствия, поощрения и помощ, заедно и в сътрудничество със 

учителя е правилната формула за успех в дистанционното обучение. 

В общия план на анкетата, преобладават положителните оценки за работата на учителите. 

– „Преподавателите много се стараят“. „Доволна съм от вниманието и грижата към децата“ и 

други подобни. В този контекст е и оценката на анкетираните родители  - 23% са напълно 

удовлетворени от предложеното електронно обучение от разстояние, 40% са удовлетворени и 

24% са по-скоро удовлетворени – общо 87% дават положителна оценка на 88.СУ за 

организацията и осъществяването на обучението от разстояние. 

Няма как ръководния екип да не е обезпокоен от факта, че 13% от попълнилите анкетата 

родители по-скоро не са удовлетворени  от начина на обучение в последния един месец. 

 
Нестандартната ситуация в страната, променената среда, липсата на директен контакт 

учител-ученик,  увеличеното време, което детето прекарва пред компютъра/електронното 



 

устройство, и липсата на възможност за общуване със съученици  и социализация безспорно се 

отразяват на ефективността на учебния процес и това се отчита от всички.  
Препоръките и предложенията към училищния екип могат да се групират в няколко 

направления: 

- Организацията на електронното обучение времево и като обхват / допълнителни видео 

уроци и консултации по определени учебни предмети и спазване на графика/; 

- Намаляване обема на задачите за самостоятелна работа и прецизиране на времето за 

изпълнение и изпращане  на учителя; 

- Задължителна обратна връзка от учителя за изпълнение на самостоятелната работа и 

препоръки. 

- Използване на налични образователни ресурси в интернет пространството, обмислено 

и по препоръка на учителя, като за целта се използва единна платформа за работа. 

 

Проведената анкета ни помогна да получим необходимата информация за подобряване 

осъществяването на целия образователен процес в училище в дистанционна форма. Да изложим 

и дискутираме спектъра от затруднения, които изпитват участниците в ролята на ученик-учител, 

както и техните поведения и преживяванията им. 

Многобройни и противоречиви са очакванията към учителите. Те биват наблюдавани от 

всички в семействата и по този начин се увеличава възможността, всички отговорности 

еднозначно да бъдат прехвърлени върху него. Това, обаче няма как да реши възникналите 

проблеми. Необходимо е партньорство между родители, ученици и учители, както и взаимна 

помощ. Трудности произтичат от невъзможността да се отговори на индивидуалните нужди на 

всеки ученик, което понякога създава у преподавателя чувство за неудовлетвореност и безсилие. 

Необходимо е своевременно формулиране, споделяне и обсъждане на проблемите, както и 

намиране на оптимални решения и ресурси за подкрепа от всички участници в процеса. 

Направените изводи по отношение на организацията, провеждането и контрола на 

електронното обучение в 88.СУ до момента, насочват вниманието на училищния екип към 

подобряване на дистанционното обучение с прецизиран график, в който да се включат още 

видео уроци и часове за консултации, с препоръка към учителите домашните работи да са добре 

прецизирани, като част от дискусията и коментара на пропуски и препоръки да се извършва по 

време на видео срешите. Комбинирането на синхронна и асинхронна на обучение да е с ясно 

формулирани указания и изисквания от учителя към учениците. 

Комуникацията по учебната дейност да се извършва през платформата Google G Suite, 

предоставена и препоръчана от училището, като се използват по-пълноценно възможностите, 

които системата предоставя.  

Използваните образователни ресурси да са адаптирани от учителя към конкретния урок и 

да са съобразени с възрастта и възможностите на учениците.  

Да се използват функциите на информационните технологии и мрежи за споделяне на 

педагогически опит и популяризиране на добри практики – електронна страница на училището, 

ФБ страница и платформа Google G Suite. Необходимост от допълнителна квалификация сред 

учителите за подобряване на техническите им умения в дигитална среда. 

Като резултат от проведеното анкетно проучване, може да се изведе заключението, че 

никой не беше подготвен за така създалата се ситуация и ограничения не липсват, но въпреки 

това електронното обучение в 88.СУ се реализира в по-голямата си част успешно и връзката 

учител – ученик – родител е решаваща за достигане на желания резултат. 

 

 


