
РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА СРЕД РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) 

 

Проучването се проведе на 09.11.2020 г. чрез онлайн формуляри по випуски с цел 
получаване на по-детайлна информация. Участваха 721 родители.  

Конкретните данни са посочени по-долу в обобщени таблици. 

По-важни изводи: 

1. Мнението на родителите по отношение на това, да продължи ли обучението в 
електронна среда от разстояние е силно поляризирано, като по-голямата част 
от тях - 51,5% изразяват желание да продължи електронното обучение до 
намаляване на случаите с коронавирус в страната и областта, докато 45,5% 
биха искали децата да се върнат на училище при спазване на съответните 
противоепидемични мерки. Някои родители изразяват желание за някаква 
комбинирана форма. Най-висок процент на желаещите за присъствено 
обучение е на родителите в 8. клас /53,7%/, които смятат, че за децата им е 
много важен живия контакт с преподавателя по чужд език. 

2. Към момента на попълване на анкетата според родителите ни 
заболеваемостта сред децата е изключително ниска: около 4%, а 
карантинираните са 1,5%. 

3. Родителите, които са силно разтревожени от ситуацията с разпространението 
на корона вируса, са близо 33%, 44,8% от родителите имат притеснения, но 
желаят децата да ходят присъствено на училище и 19,6% нямат никакви 
притеснения и тревоги. 

4. Една пета от родителите /21,2%/ изказват различни мнения. Част от тях  
изразяват подкрепата си за ръководството на училището в тази трудна 
ситуация. Има родители, които правят предложения за създаването на някакъв 
вид комбинирана форма от присъствено и електронно обучение за учениците 
от всички класове с оглед намаляване броя на учениците в сградата и по-лесно 
управление на потоците, както и минимизиране на ефектите от изцяло 
електронно обучение. С всички, мнения, изразени от родителите, 
ръководството на училището е запознато подробно и в зависимост от 
възможностите на училището и съобразно указанията от МОН и МЗ, ще вземе 
решения за следващия период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ С ОТГОВОРИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ПО КЛАСОВЕ 
 
1. Вие сте: 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

Родител 159 138 104 144 158 705 

Настойник 5 3 1 2 4 16 

Общ брой 164 141 105 146 165 721 

 
 
2. В кой клас учи детето ви през учебната 2020-2021 г.?   
 
8 А  8 Б  8 В 8 Г  8 Д  8 Е  8 Ж ОБЩО 

28 25 21 20 24 24 22 164 
9 А 9 Б 9 В 9 Г 9 Д 9 Е 9 Ж  
24 22 16 12 25 23 19 141 
10 А 10 Б 10 В  10 Г 10 Д 10 Е 10 Ж  
26 8 18 16 0 19 18 105 
11 А 11 Б 11 В  11 Г  11 Д 11 Е 11 Ж  
22 24 18 22 16 23 21 146 
12 А 12 Б 12 В  12 Г 12 Д 12 Е 12 Ж  
34 15 18 23 23 26 26 165 

ОБЩО 721 
 
 
3. Какво е вашето мнение за продължаване на обучението в електронна среда от разстояние и след 
11.11.2020 г.? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

 Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % Бр. % 

1. Да – за 
ОРЕС 

69 42,1 73 51,8 63 60 88 60,3 78 47,3 371 51,5 

2. Не – по-
добре 
присъствено 

88 53,7 64 45,4 40 38,1 54 37 82 49,7 328 45,5 

3. Друго 7 4,2 4 2,8 2 2 4 2,8 5 3 22 3 

 
4. Към момента на попълване на анкетата вашето дете проявява ли грипоподобни симптоми, сходни с 
тези на COVID-19? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

1. Да  5 2 4 5 14 30 

2. Не 159 139 101 141 151 691 

 
5. Към момента на попълване на анкетата поставено ли е под карантина поради COVID-19 вашето дете ? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

1. Да  0 2 3 1 5 11 

2. Не 164 139 102 145 160 710 

 
 



6. Към момента на попълване на анкетата има ли членове на семейството ви, живущи в едно 
домакинство, заразени с COVID-19? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

1. Да  0 2 2 2 6 12 

2. Не 164 139 103 144 159 709 

 
7. Към момента на попълване на анкетата има ли членове на семейството ви, поставени под карантина? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

1. Да  2 5 5 4 10 27 

2. Не 162 136 100 142 155 694 

 
8. В каква степен бихте се притеснили, ако учебните занятия продължат присъствено в училище? 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо  
бр.          % 

1.Ще бъда 
силно 
притеснен/а и 
разтревожен/а 

39 49 36 60 53 237 32,9 

2. Ще съм 
леко 
притеснен/а, 
но бих 
предпочел/а 
детето ми да 
ходи на 
училище 

90 65 50 52 66 323 44,8 

3. Не изпитвам 
притеснения и 
тревоги във 
връзка с 
вируса 

32 23 15 31 40 141 19,6 

4. Друго 3 4 4 3 6 20 2,8 

 
9. Тук може да споделите мнение или да отправите препоръки към ръководството на училището: 
 

 VІІІ клас ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас Общо 

Брой 
отговорили 

39 31 27 25 31 153 21,2% 

 
 



РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА СРЕД РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ОРЕС 

 

ОТГОВОРИ НА 9 ВЪПРОС 

8 КЛАС 

 

Считам, че училищата и самите преподаватели нямат достатъчно добра и адекватна готовност 
за работа онлайн с учениците. След миналогодишния период на такова обучение, натрупаните 
дефицити, особено за часове като математика, химия, дори български език, бяха сериозни!  

Децата имат нужда от жив контакт със съученици и учители, задължително е да се движат и да 
спортуват . 

Да се прилагат традиционните мерки при грип. Може да се засили хигиената. Повече 
дисциплина. 

Децата ще започнат да дават симптоми на необратими психически болести. 

Според мен нов език се учи трудно когато не си лице в лице с учителя. В училище децата имат 
повече респект от него и внимават повече.  

Затварянето на училищата следва да бъде цялостно, а не избирателно както е в момента - само 
за гимназисти и студенти. Такива мерки поставят под съмнение разпространението на заразата, 
и създават усещане за неравнопоставеност. Препоръката към ръководството на училището ми 
е, да бъде направено проучване сред учениците, с какви технически устройства разполагат 
/компютри, телефони и т.н./ за нормалното протичане на обучението в електронна среда, не 
всеки има възможност да отдели своевременно пари за техническо оборудване, и на този етап 
докато се чака правителството да закупи компютри, да се създаде в училището група за 
взаимопомощ, както и осигуряване на ИТ специалист за отстраняване дистанционно на 
софтуерни проблеми . 

.  

Моля Ви не спирайте децата от училище.Език онлайн НЕ се учи,а те са там именно за това.След 
като децата от 1 до 7 клас ходят,защо да не могат да ходят и гимназистите? 

Бих желала обучението да продължи в дистанционна форма.  

Според мен мерките за безопасност (висока лична хигиена, дезинфекция и дистанция) са 
достатъчни и адекватни. Мисля, че ако има контрол за спазването им, децата трябва да се 
върнат в училище. Естествено, изключително важно е и самосъзнанието на нас, родителите, да 
не допускаме децата ни при проявен симптом, дори и на грип, да влязат в училище. Това е 
изключително важна за тях година, в която полагат основите на езика, който изучават и според 
мен дистанционното обучение в този случай е пагубно. Борбата с вируса е трудна, но това не е 
повод да спрем образованието на децата ни. Благодарна съм на всички учители за усилията им, 
бъдете здрави! 

Според мен при връщане на децата в присъствено обучение трябва да останат само осмите 
класове. Класа да се раздели на две групи да се ограничат контакти с други класове : Например 
различно време за междучасията. 

Напълно Ви подкрепям, учители и ръководство, в борбата за знанията на нашите децата! 

Нямам никакви забележки! 

Мисля, че е по-безопасно за ученици и учители да продължат обучението си в електронна 
среда. 



Бих желала синът ми да ходи на училище, защото е първа година езикова гимназия и е от 
голямо значение да присъства! Естествено като всеки родил ще съм леко притеснена, но мисля, 
че децата трябва да са в училище! 

Според мен електронното обучение е неползотворно за учениците или поне за тези , които 
искат да научат нещо. Проблемът е, че този материал, който бива взет по време на това 
обучение, е неусвоен от учениците и съответно това остава като дупка в техните знания. Нищо 
не може да замени реалния контакт между учител и ученик. 

Решения за преминаване в присъствена форма на обучение индивидуално за всеки клас 

Да продължи обучението в електронна среда. 

Обучението в електронна среда на учениците няма да се отрази добре на знанията на децата. 

Мисля, че както до сега ще продължат с нужните предпазни мерки.  

Да се спазват всички изисквания. Дезефектанти маски и спазване на дистанция. Макар, че като 
виждам сутрин как са препълнени автобусите. Трябва да се измисли нещо.Благодаря.Лека и 
спокойна вечер.  

Може би е добре до края на м. ноември да учат онлайн , а след това , ако заболяемостта се 
запази на едно ниво , да учат присъствена. 

Спазване на физическа дистанция, краткост на дезинфекционните мероприятия, поставяне на 
плексигласови прегради между учителите и учениците, задължително носене на маски в 
общите части на училището. 

Да продължат да се спазват санитарните изисквания в училище във вр.с епидемичната 
обстановка! Ако обстоятелствата се променят поне осмите класове да останат в училище! 

децата да са на училище!  

Смятам , че децата са основният разпространител на вируса .Карат го безсимптомно , или с 
много леки симптоми и така заразяват учители, родители, баби и дядовци ! 

Без маски в часовете  

Аз съм За продължаването на учебните занаятия онлайн 

Образованието е социален процес, който изисква присъствена форма на обучение. 

Смятам, че докато броят на заразените не се приближи до 0, няма смисъл да се застрашава на 
заражение на детето ми в училище. 

Да се продължи обучението в електронна среда поне месец с цел запазване здравето и на 
ученици и на учители! 

Моята препоръка е учениците да върнат на училище,защото няма да научат език . 

Повечето семейства имат доста възрастни членове, а децата за момента са много големи 
преносители, за това смятам че трябва да продължат онлайн.  

Да продължат да учат онлайн до март месец. 

В усложнената обстановка, в която сме попаднали, смятам, че е по-добре, децата да останат в 
електронна среда, докато бройката на заразените намалее. Желая детето ми да ходи 
присъствено на училище, но да бъде в безопастна среда.  

Не мога да преценя дали е правилно това обучение, но след като децата от начален курс са на 
училище, не виждам пречка и по- големите гимназисти също да са на училище присъствието. В 
езикова гимназия не се учи от лайн. Това е моето мнение. Благодаря. 



Би било добре децата да посещават училище, но при строги мерки относно здравословното им 
състояние, а не както досега.  

Не смятам , че онлай обучението е по -ефективно от присъствената форма на обучение , защото 
децата имат нужда от социализация и от комуникация . Не намирам за нормално децата да 
учат онлай и в същото време да се срещат след учебно време по улиците . Така или иначе не 
можем да ги ограничим в контактите по между им. Работната среда в училище е по - ефективна 
. Както знаем изолацията от своя страна води до подтиснатост или депресии, а ние не желаем 
да отглеждаме апатични деца , нали така ? 

Нямам препоръки. 

9 КЛАС 

Не 

нямам препоръки 

Върнете децата в училище!  

Категорично съм ЗА обучение в онлайн електронна среда от разстояние! Като учител и родител 
считам, че колегите са на първа линия изложени на риск. Не мога да позволя да бъдат изгубени 
още български учители! В тази опасна обстановка, при която дори здравеопазването се задъхва 
е равносилно на глупост връщането на децата в училище!  

Върнете децата в клас Дистанционното обучение не е начин на да спрете децата да се срещат 

Онлайн обучението е добър заместител на присъственото обучение , но учителите забравят, че 
денят е само 12часа и затрупват децата с много домашни!  

Бъдете здрави! 

Моля за повече ангажираност от страна на преподавателите, относно по задълбочено 
преподаване на чужд език от страна на учителите, за по-добро усвояване на езиците от страна 
на учениците при он-лайн обучение и в реална присъствен среда.  

Препоръките ми са ,да се наблегне повече на езика,заради когото всъщност децата учат в това 
училище .При миналото затваряте, нямаха НИТО ЕДИН онлайн урок по италиански език.Аз като 
родител нито веднъж не чух гласа на преподавателката ,минавайки покрай стаята на детето.А 
имаха между 4-5 часа всеки ден по програма.Нямам нищо против онлайн форма на 
обучение,стига учителите да се държат строго и отговорно към децата и уроците. 

Мисля, че към момента на децата ще им е по добре да останат на дистанционното обучение. 

Доволна съм от усърдието на учителите 

По-сериозно и отговорно отношение от страна на преподавателите и поставяне на 
допълнителни задачи на учениците. 

Не трябва да бъде присъствено, стане ли присъствено ще се вдигне много броя на болните , 
най-добре електронно 

Пожелавам здраве на всички учители, ученици и родители! 

Дисциплина, строг контрол, поставяне на високи изисквания! Другото е създаване на 
неграмотно поколение! 

Г 

Детето ми една сутрин си беше забравило маската.Не беше допуснато в училище. Това законно 
ли е? Трябва ли родител да напуска работата си, заради това, защото по това време няма 
аптеки отворени? Предлагам да има при портиера възможност да си купят.В някои училища се 
дават. 



Тъй като дъщеря ми е по-притеснителна, през електронно устройство не може да се проследи 
напредъка и или проблеми, които могат да възникнат при преподаване на нов материал. 
Присъствено, учителят може да обърне повече внимание на учениците. 

Нямам мнение и препоръки към ръководството на училището. 

Според мен сега не мисля, че е удачно да пуснем децата на училище като имаме впредвид 
каква е обстановката. 

- 

Одобрявам действията на ръководството на този етап от извънредното положение във връзка с 
разпространението на корона вируса и взетите мерки за ограничаването му в училище, но се 
надявам все пак децата да не бъдат изолирани прекалено дълго и да могат да общуват със 
съучениците си и с учителите пълноценно през по-голямата част от учебната година.Бъдете 
здрави и успех във всяко начинание! 

Настоявам дистанционното форма на обучение да бъде продължена колкото е нужно, тъй като 
в училище не може да се гарантира спазване на дистанция, особено в класните стаи. 

По-затегнати мерки за безопасност  

Повече дезинфекция на училището за по- голяма хигиена в училището! 

Пазете се, пазете и Вашите близки! 

Нямам 

Предпочитам присъствено обучение с взимане на съответните противоепидемични мерки 

В момента гр.Бургас е огнище и мисля, че е разумно децата да продължат он- лайн , особено 
тези които пътуват с междуградски автобуси! 

10 КЛАС 

 

Нямам препоръки 

Като родител на дете, което в момента се лекува от Ковид и осъзнавайки сериозността на 
ситуацията съм на мнение, че дистанционното обучение като цяло не е в полза на учениците. 
Считам, че следва да се мисли в насока, дали децата да учат присъствено и безопасно, 
например, на групи по 10 деца, особено по френски език, български, математика. Дългото 
дистанционно обучение оказва и негативна роля в емоционалното развитие на децата. 

В този етап , предпочитам детето ми да учи онлайн , за по-голяма сигурност. 

При толкова много заболели мисля, че децата трябва да продължат да учат онлайн 

Нямам 

Дори децата да са на онлайн обучение , те пак излизат и се събират. В един момент всеки ще 
изкара този вирус за съжаление.  

Присъствената среда не може да се замени с електронната, но предвид ситуацията. По-добре 
електронна среда за обучение, от колкото никакво обучение. 

Предпочитам детето ми да се върне в училище-присъствено. 

Според създалата се така ситуация към този момент нямам възражения относно 
ръководството. 

Силно съм притеснена за учебния процес и най-вече знанията на учениците,точно в тази 
възраст,в 10-ти клас.За съжаление,учителите масово Не успяха да приложат адекватно и 
успешно електронното обучение.Не предлагат обикновени, присъствени,преподавани на живо 



уроци,а много от тях дават самоподготовка на децата.Това не е електронно обучение,това е 
самоподготовка.Но учениците не са частни ученици,нали? 

За мен дистанционното обучение не дава очаквания резултат. Учениците губят мотивация да 
влизат в часове, поради факта, че се чувстват доста удобно вкъщи. Домът подсъзнателно се 
възприема като място за почивка, дори и ние родителите не можем да въздействаме.  

Да се наложи по-сериозни контрол върху присъствието в часовете он-лайн 

Електронната форма на обучение не може да замени нормалният учебен процес -нямат 
мотивация и желание за учене, винаги има възможност за получаване на нереална оценка чрез 
използване на многото приложения в интернет, губи се връзката учител-ученик ,искаме от тях 
да използват по -малко телефоните си, в същото време ги подтикваме и задължаваме, това са 
само част от нещата, които се постигат чрез онлайн обучението  

Надявам се дистанционното обучение да не се удължи с повече от седмица. Стахувам се, че 
обучението в онлайн среда за по-дълъг период би се отразило пагубно върху подготовката на 
учениците, психиката им и цялостното им развитие като личности.  

Смятам, че ситуацията е сериозна и дистанционната форма е добро решение. 

Детето ми се чувства спокойно и е балансирано откакто занятията са онлайн. Преди това беше 
стресирано. 

- 

10 клас ни е много важен затова предпочитам децата да учат присъствино 

Върнете децата в клас. Това че са онлайн не означава , че са изолирани, ходят по моловете и 
кафетата. Дистанционната форма не е начин за предпазване от вируса 

Благодаря ви за търпението!Пазете се! 

Препоръката ми е, ръководството на училището да помисли за самостоятелна сграда на ГРЕ, 
така че децата да се обучават само в една смяна с нормална продължителност на 
междучасието, а не 5мин. както е сега. Да развие извънкласните занимания и да повиши 
контрола на преподаване. Не съм доволна от нивото на обучение по основни дисциплини и не 
става въпрос за оценки, а за действителни знания - в паралелка с интензивно изучаване на 
испански и английски, нивото на английския е под това в обикновена гимназия, а знанията по 
испански на преподавателя по испански от миналата година в 9 клас се говори от самите му 
колеги, че са спорни. Ковид пандемията само ще задълбочи проблемите - инвестирайте в 
качествени учители и бъдете безкомпромисни. С децата, които имат трудности в усвояването 
на метериала трябва да се работи с търпение и желание да им се помогне, а не да бъдат 
пращани на частни уроци.  

Да се напомня на учениците колко е важно да посещават училището здрави.  

Мисля, че е добре да бъдат още малко в дистанционна форма на обучене. 

Нямам против електрония тип обучение, но се притеснявам относно подготовката на учениците 
за матурите. Сериозността на учениците е силно занижена. Препоръките ми са да има 
присъствени часове с малка група ученици за подготовка или за обяснение и упражнение на 
учебния материал поне веднъж седмично. 

1. Намаляване броя на учениците в паралелките, може би за в бъдеще. 2. Съчетаване на 
дистанционното с присъствено/ както има деца и родители с определени предпочитания, така 
вероятно има и преподаватели с различни желания/. Така ще се предпазят и преподаватели в 
рискова възраст или статус. 3. Допълнителни уреди за пречистване на въздуха ,с участие на 
желаещите родителите. 4. Може цял един ден да бъде онлайн и т.н. 

Максимално ограничаване на присъственото обучение до преминаване на рисковия период. 



11 КЛАС 

Бих искала да продъжи електронното обучение , защото здравето на децата ми е най-важното 
и поради големия брой заболели в град Бургас. 

Аз съм против маските в час 

Ако се върнат към присъствено обучение, може да се помисли за разделяне на класовете на 
две групи. Една седмица да присъства едната група, другата седмица втората група. По този 
начин ще може да се спазва по-голяма дистанция. 

Нищо не може да замени живия контакт в общуването учител-ученик, както и това между 
децата. По-добре нулева година отколкото онлайн обучение, ако въобще има място за избор. 

По-скоро децата трябва да се върнат в училищата. Онлайн обучението е неефективно ,децата 
успяват да манипулират преподавателите като си позволяват да ги лъжат .Децата са 
изключително незаинтересувани да стоят пред компютър и да слушат съответният 
преподавател. Педагозите изпитват затруднения относно подготовката им,изисква много 
повече усилия и трудно се осъществява контрол над ученика. Задължително трябва да се 
завърнат в класните си стаи и трябва да се възстанови визуалният контакт и контрол над 
уроците. Пълна пародия е,че родителите работят присъствено а гимназиста си е у дома на 
онлайн обучение.  

Надявам се платформата за дистанционно обучение да бъде ъпдейтната, така че да позволи по-
строг контрол върху участието на учениците и да ограничи тяхната възможността да ползват 
нерегламентирана помощ в часовите интервали. Сега е доста несъвършена и процеса е на ръба 
на опорочаване. 

Ще съм силно притеснена, но от друга страна, качеството на онлайн обучението е трагично  

Дистанционна форма на обучение е най-добра за момента.  

В момента доста болни има, добре е да са още известно време онлайн, има учители болни, за 
тях е по-опасно, а и сега колкото и да излизат навън децата не са в затворени помещения по 25-
26.  

Да проявят отговорност пред новите предизвикателства на живота. 

Децата ни имат нужда от училищната среда и атмосфера за да се концентрират върху учебният 
материал и да усвояват трайни знания .  

В момента има силна епидемиологична вълна и мисля, че не е подходящо да се събират в 
училище. А здравната ни система се е разпаднала . 

Смятам, че електронно обучение в момента е най-подходящо и ефективно! В дадена ситуация 
аз не бих искала, моята дъщеря да е в класната стая с куп други деца! 

Нека занятията продължат онлайн  

Дори да решите обучението да продължи присъствено за повечето ученици, трябва да има 
вариант и за електронно/дистанционно обучение. В семейството имаме 
имунокомпрометирани хора, за които дори обикновеният сезонен грип е твърде рисков, а тази 
година противогрипните ваксини липсват.  

Бихте могли,някой от предметите да осъществите и присъствено. Например по езиците 

Смятам,че при присъствената форма на обучение се учи по-пълноценно и предпочитам детето 
ми да посещава училище пряко.Предпазните мерки ,при нужда, могат да бъдат затегнати,тоест 
да се наложат маски и в класните стаи,да се установи по-значителна дистонция между 
учениците и п.р.И все пак смятам, че тазгодишното онлайн обучение е доста по-ефективно и 
лесно за навигиране от учениците ,от минало годишното. 



Предпочитам децата да продължат в реална учебна среда, която не може да бъде заменена 
качествено с онлайн обучение. Разбира се , може да бъде използвано като алтернатива, но за 
кратък период и не твъде често. 

Децата ни се нуждаят от социални контакти, за да са психически здрави. Аз по принцип съм 
много против дългото стоене пред лаптоп и телефон, а онлайн обучението увеличава още 
повече броя часове пред тези устройства. За мен психическото здраве е също толкова важно, 
колкото физическото. Не трябва децата да бъдат лишавани от нормалните контакти със 
съучениците си и да бъдат затваряни по домовете си. 

Каквото е необходимо за доброто на децата ни. 

Аз мисля, че е добра идея децата да бъдат оставени в онлайн среда поне още две седмици. 

Да се вдигне нивото на образованието в училище, учителите да бъдат по взискателни към 
учениците 

Искам детето ми да има възможност да се обучава дистанционно за постоянно. 

 

12 КЛАС 

 

Нямам препоръки 

Учениците да се върнат на училище присъствено! 

Върнете децата в училище , при спазване на мерките за безопасност , дайте им шанс за реални знания . 

За учениците е най-добре да останат онлайн 

Нямам препоръки към ръководството, засега смятам, че се справят добре. 

Онлайн обучението е пълна загуба на време пропаганда на Бойко Борисов да затапи народа!!!!  

Да намерят правилния подход! 

Здравето е над всичко! 

Да избегнем заразяването и разпространението на болестта е най-важно в момента. 

Благодаря Ви за търпението! 

Искам детето ми да бъде обучавано нормално, а не да гледа в монитор по 8 часа на ден 

Хората , които са 12 клас , ще е много гадно за тях да продължат електронно, защото трябва да се 
подготвят хубаво за матурите. Поне те да излязат присъствено. 

Предпочитам дистнционното обучение да продължи,поради високия брой на заболели в цялата страна. 

Оптималната форма на обучение е присъствената. Предвид сериозния вирус, здравето на децата ни е 
пред всичко.  

Дистанция ог 2м. и носене на маски в общите части са достатъчни.  

Децата да останат на електронно обучение поне до края на ноември. 

Присъственото обучение не може да се сравни с онлайн обучението. Особено когато децата са 
дванайсети клас и ще се явяват на матури. 

Не бива да се подценява сериозността на ситуацията. Всъщност изглежда, че бъдещето на 
образователната система е в ДО. 

Всичко ще е добре!!  

нямам възражения нито забележки относно онлайн обучение  

Нямам.  



Проявих интерес и слушах един ден как минава учебния процес онлайн . Няма такъв цирк . Това не е 
образование . Единия учител въобще не се появи в час а за учениците да не говорим . Всички бяха без 
домашни , а часа се провежда с максимум 10 човека . Почти не се влиза в часовете . Образованието и 
без това е под всякаква критика , масово материала се копи пейст от интернет и се представя за 
авторски домашни . Всички онлайн ученици ще завършат с добри оценки и с фалшиво оценяване . 
Абсолютно недопустим метод на обучение е това особено в тарикатска държава като нашата .Пълна 
пародия . 

Присъствено обучение с задължителни маски навсякъде 

Присъствената форма на обучение е оптималната, но предвид ситуацията с опасния вирус здравето на 
децата ни е пред всичко.  

Присъствено обуче по основни предмети -БЕЛ, математика,чужд език да кажем 3 дни седмично .Но за 
момента е може би добре да бъдат още 2 седмици онлайн.  

искам детето ми да посещава уч. присъствено 

Предвид изключително бързото разпространение на COVID 19 в страната и ограничения достъп до 
медицинска помощ, считам, че учебните занятия ТРЯБВА да продължат онлайн! 

Предвид предстоящите изпити на зрелостниците за НВО, подготовката в електронна среда е 
неефикасна. Ако обучението в електронна среда се обяви като официално и задължително от МОН за 
всички ученици, формата за НВО по БЕЛ ще бъде съобразена с този факт за разлика, ако 
дистанционното обучение се провежда локално, само в някои училища. Здравето и живота на децата и 
всички хора са най-важни! 

Бъдете здрави! 

Моето мнение е,че учениците от 12 клас задължително трябва да ходят присъствено на училище,в 
предвид матурите и и изпитите, които им предстоят.Трябва да се научим да живеем с това.Сигурна 
съм,че ще бъдат спазени всички предпазни мерки. Все пак децата ще бъдат за последна година на 
училище,нека да завършат нормално! 

Не позволявам да отнемат усмивката на детето ми и да я крият зад маска. 

по-добре ще бъде ако са на училище  

 




