
АНКЕТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ 

ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В 

 ПГРЕ “Г. С. РАКОВСКИ” 

16 – 24 МАРТ 2020 Г. 



ОТГОВОРИ ОТ РОДИТЕЛИ 

● В анкетата са се включили 354 родители; 

● Резултатите са представени в графичен вид така, както 

са представени в  гугъл-формата; 

● Отговорите на въпрос № 6, който беше със свободен 

отговор, са обобщени в кратък анализ в края на 

презентацията, заедно с по-важните препоръки. 
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Фейсбук група 

3. Какви средства за връзка с училищния екип / класен ръководител, учители, 
психолог, училищно ръководство/ смятате, че ще са  ви най-полезни и 
ефективни  в ситуация на дистанционно обучение? /може да посочите повече 
от един отговор/ 
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5. Средно по колко време на ден  работи вашето дете в онлайн среда 
/включително гледането на материали, присъствие във виртуални класни стаи, 
писане на домашни, индивидуални и групови разговори с учител и др./? 
Отговорите са в астрономическо време 1 ч. = 60 мин./ 





ОТГОВОРИ ОТ УЧЕНИЦИ 

● В проучването са се включили 554 ученика. 

● Резултатите са представени в графичен вид така, както 

са представени в  гугъл-формата; 

● Отговорите на въпрос № 6, който беше със свободен 

отговор, са обобщени в кратък анализ в края на 

презентацията, заедно с по-важните препоръки. 

 

 
 







Google Classroom 

3. Кои платформи и приложения смятате, че са ви най-полезни за ефективно 

обучение вкъщи? /може да посочите повече от един отговор/ 



2.3% 



5.8% 

5.Средно по колко време на ден работите в онлайн среда /включително гледането на 
материали, присъствие във виртуални класни стаи, писане на домашни, индивидуални и 
групови разговори с учител и др./? Отговорите са в астрономическо време 1 ч. = 60 
мин./ 





ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ 
1. Близо половината родители /48,3%/ са напълно удовлетворени от дистанционното обучение 

срещу 36,3% от учениците. Групата на неудовлетворените ученици е 11,9%, докато едва 6,3% от 

родителите показват неудовлетворение. Висок е процента и на ученици и родители, чиято 

удовлетвореност е на средно ниво, като много голяма част от тях в свободните си отговори 

изразяват задоволство и подкрепа за стартирания процес на обучение. 

2. Почти 99% от учениците разполагат с устройство за дистанционно обучение, като 89% 

притежават компютри  и 91,4% имат телефони. В тази бройка се включват и голяма част от 

учениците, които разполагат с няколко устройства. 11% ползват само телефон и само 4 

ученика заявяват, че нямат устройство. В свободните отговори малък процент /около 5%/  

ученици и родители споделят, че има проблем с ползването на устройства вкъщи поради слаб 

или ограничен интернет, а също и поради много ползватели /няколко деца в семейството, 

работещи от къщи родители/.  

3. Най-предпочитаната платформа за работа от учениците е Google Classroom, а като средство 

за бърза комуникация Месинджър.  Много от тях са недоволни от многото платформи и 

приложения, в които трябва да се регистрират и в които “се губят”.  Препоръката им, както и на 

родителите, е да се сведат платформите само до една или най-много две. 



ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ 
4. За родителите предпочитан канал за информация е електронният дневник, а като приложение 

за комуникация – Viber.  

5. 80,3% от учениците се справят със задачите и проектите и се ориентират в платформите и 

приложенията, макар и с леки затруднения. Тези, които изобщо не се справят са само 2,3%, а 

тези, които имат трудности  са 17,9%.  Очертаните от учениците проблеми са : многото 

приложения и платформи, с които работят различните учители; голям обем  задачи и проекти, 

които изискват много четене и  ровене в интернет, трудности с изпращането на проектите и 

задачите и спазването на изискваните от учителите срокове; слабия интернет и устройства с 

недостатъчна памет за различните приложения. За следващия етап училищното ръководство 

препоръчва на учителите да се ограничат до двете платформи за онлайн обучение - Google 

Classroom и Moodle.   

6. Според повечето родители /78,8%/ децата им се справят напълно самостоятелно в онлайн-

среда . Малка част от тях помагат за някои приложения или следят за дневния режим на детето 

си. Разбира се има и такива, които не оказват никаква помощ на децата си, въпреки, че се 

затрудняват или заявяват, че не се интересуват, как се справят.  Макар и много малък процент,  

децата, които не са подкрепени от семействата си, е добре да бъдат подкрепени, доколкото е 

възможно от учителите и класните  ръководители, за да не изостават.  



ИЗВОДИ  И ПРЕПОРЪКИ 
7. Около една трета от учениците споделят, че са 6 и повече часа пред екраните. Такова е 

и мнението на родителите /36 %/ и много от тях се тревожат за здравето на децата си. 

Всеобщото мнение е, че големият обем домашни работи и трудностите някои от тях да 

бъдат изпълнени в поставените срокове и при проблеми с мрежата ги стресират и 

потискат. 

8. По-голямата част от учениците са много ентусиазирани и въпреки трудностите, споделят, 

че им харесват интересните видеоуроци и материалите, които учителите им изпращат; 

учат повече и по-организирано, харесва им, че не губят време в пътуване и не се налага 

да стават рано.  

9. Това, което ни радва като училищен екип е, че и ученици, и родители оценяват 

положително направените усилия за стартиране на дистанционното обучение. В голяма 

част от отговорите им  се изразява благодарност към учителите и разбиране, че всяко 

начало е трудно. Повечето ученици и родители са убедени, че с времето проблемите и 

трудностите ще се разрешат и дистанционното обучение ще бъде една добра 

алтернатива при сегашните извънредни условия. 

 



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СМЕ БЛАГОДАРНИ НА ВСИЧКИ 

УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, КОИТО СЕ ВКЛЮЧИХА В 

ПРОУЧВАНЕТО!  
ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС! 

Изготвил: 

Калинка Мишинова 

michinova@gre-rakovski.com 


