
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ В ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – БУРГАС 

27 – 30 април 2020г. 

 

На 27.04.2020г. на учениците от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ и техните родители за втори път беше дадена възможност да споделят своето 

мнение относно организацията и провеждането на дистанционно обучение в гимназията в условията на обявеното извънредно положение. На 

поканата на ръководството и педагогическия екип на училището този път откликнаха едва 353 ученици (срв.554 ученици при първото допитване) 

и 310 родители (срв. 354 при първото допитване). Най- активно се включиха учениците от IX клас (23,2% от анкетираните), а при родителите 

най-голяма заинтересованост проявиха родителите на осмокласниците (26,1%). Най-слаба активност проявиха учениците от випуск XII клас. 

(15,9%) и родителите на единайсетокласниците (14,5%). Резултатите от  публикуваните на сайта на гимназията анкети са следните: 

 

УЧЕНИЦИ          РОДИТЕЛИ 

 

    

 

 



            Целта на първия въпрос беше да получим обща представа за степента на удовлетвореност от първата седмица на обучение в онлайн среда. 

Резултатите показват, че учениците са доста по-скептични и критични към ефективността на ДО. Според 12% от родителите ДО има много ниска 

и дори нулева ефективност в сравнение с традиционната форма на работа. Този процент при учениците нараства на 22%. Същевременно 

резултатите при ученици и родители са много близки при най-високото ниво на удовлетвореност -  13,3% от учениците и 14,8% от родителите 

смятат, че ДО е 100% ефективно. Основната част от анкетираните считат, че ефективността на ДО е около 75% от традиционната форма, което 

говори, че усилията на учителите се оценяват високо. 

 

УЧЕНИЦИ            РОДИТЕЛИ 

    

 

 

 

Вторият въпрос трябваше да покаже какви са основните трудности за учениците при ДО.  33%  заявяват, че не срещат никакви трудности, 

което не е малък процент, но не е и удовлетворяващ резултат.  За близо 40% от анкетираните все още е проблем недостатъчната подготовка на 

някои преподаватели. Почти 37% признават, че губят интерес и мотивация за учене. По-различно е разпределението на тези три отговора при 



родителите. Повече от половината отговорили не срещат трудности. Малко над 20% заявяват, че детето им губи интерес и преценят дигиталните 

компетентности на някои преподаватели като недостатъчни. 

 

УЧЕНИЦИ             РОДИТЕЛИ 

    

 

 

Третият и четвъртият въпрос към учениците трябваше да покажат мнението им към типа обучение и предпочитаните платформи за работа. Над 

50% от родителите предпочитат комбинацията от синхронно и асинхронно обучение. Малко над 40% от учениците подкрепят комбинацията. 

Предпочитанията на учениците клонят повече към асинхронното обучение – това е близо два пъти пъти повече от родителите. Ученици и родители са 

единодушни по отношение на предпочитана платформа за обучение – това е Гугъл класрум, следвана от видео срещите в Зуум. Значителен процент и 

от двете групи посочват Мудъл и Мийт, а също и готовите уроци в Уча се и Кан академия. 



УЧЕНИЦИ             РОДИТЕЛИ     

   

 

  



 

Отговорите за  времето, което всеки ден учениците прекарват в електронна среда, показват, че близо 28% от учениците се справят в рамките на 

5 часа. Не е малък процентът и на тези, които прекарват повече от 6 часа пред устройствата – над 24%. Същевременно 31% от родителите споделят, че 

децата им работят повече от 6 часа на ден. Около 15% от учениците и родителите признават, че са ангажирани с ДО между 2 и 3 часа на ден. 

 

УЧЕНИЦИ           РОДИТЕЛИ 

           

 

 

Учениците трябваше да посочат по кои предмети ДО е най-ефективно и обучението по кои предмети ги затруднява най-много. Всеки имаше 

възможност да посочи до три предмета, затова общия брой на отговорите надхвърля 100%.  Като най-ефективно и полезно учениците преценят 

обучението по първи чужд език, следвано от БЕЛ и математика.  Най-големи трудности срещат при подготовката си по математика, философия и БЕЛ. 

Очаквано най-лесно се справят по музика и изобразително изкуство, където и ефективността според учениците не е висока. Остават затрудненията и 

по химия, физика и биология, които са факт за определен процент от учениците и при традиционния модел на обучение. 



НАЙ-ЕФЕКТИВНО И ПОЛЕЗНО         НАЙ-ТРУДНО 

          

 

Според родителите основните предимства на ДО са свързани с възможността всеки да работи с индивидуален ритъм и сам да си разпределя 

времето; възможността учениците да развият своите умения за работа в електронна среда и същевременно да подобрят способностите си за  

организация на дневната си ангажираност. Като водещи недостатъци на ДО родителите определят увеличеното време, което децата прекарват пред 

компютъра (електронното устройство). Механично се пренася структурата на учебния ден от училище в онлайн среда, което води до претоварване на 

учениците заради непрекъсната смяна на уроци и учители – смятат 64,5% от родителите. 35% отчитат като недостатък използването на различни 

платформи и канали за комуникация. 

 

 

 

 



ПРЕДИМСТВА           НЕДОСТАТЪЦИ 

            

 

За повече от 62% от родителите ДО не е променило честотата на общуването им с учителите. Близо 15% споделят, че по принцип не общуват с 

учителите на детето си. Само 9% от родителите общуват с учителите по-често отпреди. Същевременно на уточняващия въпрос колко често общуват 

с учителите, 48,7% от родителите признават, че изобщо не общуват, а 27,4%  осъществяват контакт по-рядко от веднъж на две седмици. Този 

резултат е силно обезпокояващ и е възможно да е съществен фактор за обучителните проблеми на отделни ученици. Оказва се и че повечето родители 

са обогатили знанията си за способностите, талантите, трудностите и отношенията на децата си с учители и съученици и много по-малко са научили 

за учебното съдържание и работата на учителите.  От друга страна, малко над 50% от анкетираните споделят, че оценяват усилията на всеки учител, 

макар и да не одобряват всичко, и още 38% разбират по-добре трудностите, пред които са изправени учителите. За 26% няма промяна в отношението 

им към работата на учителите. Не липсват и отрицателни коментари, но техният процент е съвсем малък – около 7%. 



 

                   

 

              



Емоционалното състояние на учениците е основна грижа на ръководството и педагогическия екип на гимназията. Ежедневно класните 

ръководители търсят информация за ученици, които не се включват редовно в учебните дейности. Резултатите от проучването показват, че според 

малко над 31% от учениците и близо 43% от родителите психологическото състояние на децата е нормално, спокойни са и се чувстват добре. 

Разминаването в процентите показва, че не всички деца споделят със своите родители как точно се чувстват. Сходен е броят и в двете групи на онези, 

които смятат, че на учениците им е скучно – около 15%. Все повече се натрупва чувството на претовареност и умора. Тук отново има разминаване в 

отговорите на ученици и родители – само 11% от родителите смятат, че децата са претоварени и уморени. Този процент при учениците е по-висок с 

няколко пункта – над 16%. Анкетата не позволява да видим разпределението на тези отговори по випуски. Много е вероятно по-високият процент на 

натовареност да е в 12.клас, където учениците се готвят за ДЗИ, а някои – и за кандидат-студентски изпити (според свободните отговори, които са 

дали). Не е голям, но все пак е тревожен броят на онези, които споделят чувство на потиснатост, униние и загуба на интерес към дейности, които са 

им били интересни преди. На пръв поглед не е голям и процентът на тези, които се чувстват самотни и раздразнителни, но когато към предложените 

варианти за отговор прибавим и свободните отговори, се получава брой, който не може да бъде пренебрегнат.  

 

 

УЧЕНИЦИ             РОДИТЕЛИ 

      

 



 

Резултатите от направеното проучване са основание за няколко важни извода: 

1. Все още училището има висок кредит на доверие от страна на учениците и родителите. Степента на удовлетвореност многократно 

надвишава неудовлетворението и разочарованието.  

2. Расте процентът на демотивираните ученици. Първоначалната еуфория заради новите предизвикателства започва да отстъпва на умората 

и скуката. Многобройните задания и ограничените живи контакти объркват и изнервят голяма част от учениците.  

3. Голяма част от родителите не общуват с учителите на децата си. Същевременно и контактът с децата им не винаги е гаранция за 

изграждане на вярна представа за тяхното психическо състояние и реални обучителни затруднения. Необходимо е системно да се 

поддържа контакт между преподаватели и родители. 

4. Нужна е по-добра комуникация и синхронизация в работата на учителите по отделните дисциплини, за да се избегне натрупването на 

много задания за кратко време. Работата в няколко платформи допълнително затруднява и обърква учениците, които често пропускат да 

изпълнят някои от задачите в срок. Натрупването на пропуснати дейности  уморява и демотивира част от тях.  

5. Необходимо е всеки класен ръководител да следи и да събира информация от колегите си за активността на всеки ученик и при съмнения 

за психологически проблеми да потърси своевременно връзка с родител, да информира психолога на гимназията и да сигнализира на 

ръководството. 


