
Гласът на родителите – дистанционното 
обучение 

Резултати от анкета сред родители  28.03 – 01.04.2020 

1 



% Демографски характеристики на извадката (брой: 2145) 

8 

92 

Пол 

Мъж Жена 

2 

6 

6 

43 

34 

10 

Без отговор 

50 +  

41 - 49 

35 - 40 

25 - 34 

Възраст 

4 

20 

37 

39 

Село 

Друг град 

Областен град 

Столица 

Тип населено място 

2 

14 

84 

Друго  

Средно 

Висше 

Образование 

4 

1 

8 

20 

68 

Неженен / неомъжена 

Вдовец/ица 

Разведен/а 

Живея с партньор/ка … 

Омъжена/женен 

Семейно положение 

7 

55 

38 

Три или повече 

Две 

Едно 

Брой деца 



% Контекст 

3 

10 

34 

43 

14 

Много напрегнат/а 

По-скоро напрегнат/а 

По-скоро 
спокоен/спокойна 

Напълно 
спокоен/спокойна 

Като цяло, как се чувствате в този период на 
карантина? 

12 

2 

32 

54 

Не, не работя в момента 

Не, съкратен/а съм заради 
извънредните мерки 

Не, работата ми не предполага 
да работя от вкъщи 

Да 

Работите ли от вкъщи? 

12 

19 

24 

28 

17 

Не работя от вкъщи 

Много ме затруднява 

По-скоро ме затруднява 

По-скоро не ме затруднява 

Изобщо не ме затруднява 

Доколко Ви затруднява комбиринането на 
работата с грижата за децата и дома? 

10 

28 

36 

57 

20 

Завършили училище 

8 -12 клас 

5 -7 клас 

1 - 4 клас 

Детска градина 

Детето / децата ми посещават / учат в: 



% Дистанционно обучение – участие и канали 

4 

98 

2 

Участва ли Вашето дете в някаква форма на 
дистанционно обучение? 

Да Не 

2 

23 

23 

35 

58 

77 

Разпечатани и разнасяни по 
домовете материали 

Готови уроци (уроци по БНТ2 и 
БНТ4, Уча.се, Khan Academy и 

др.) 

Електронна поща (и-мейл) 

Електронни дневници 
(Школо.бг и др.) 

Социални мрежи (viber, skype, 
messenger, фейсбук групи и др.) 

Платформи за онлайн 
обучение и комуникация 

(zoom, team, google classroom, … 

Кои основни канали за дистанционно обучение 
използват учителите на Вашето дете? 



% Трудности пред дистанционното обучение  

5 

10 

10 

12 

20 

24 

26 

30 

35 

45 

Учителите нямат желание да преподават дистанционно 

Родителите нямат желание да се ангажират с 
дистанционното обучение 

Учителите не разполагат с достатъчно 
техника/устройства 

Учениците не са достатъчно подготвени 

Родителите не са достатъчно подготвени 

Учителите не са достатъчно подготвени 

Семействата не разполагат с достатъчно 
техника/устройства 

Родителите нямат време да се ангажират с 
дистанционното обучение 

Учениците се разсейват в домашна обстановка 

Какви трудности виждате пред дистанционното обучение? 



% Предимства и недостатъци на дистанционното обучение 

6 

22 

23 

26 

28 

28 

38 

39 

60 

74 

Механично се пренася учебния 
ден от училище в онлайн среда 

Липсва координация между 
учителите 

Устройствата се използват 
неефективно –   за снимане и … 

Учениците са претоварени с 
домашна работа 

Родителите са претоварени с 
преподаване 

Родителите са претоварени с 
контрол на учебната работа 

Родителите са претоварени с 
техническа поддръжка 

Учениците прекарват много 
време пред устройствата 

На децата им липсват 
социалните контакти на живо 

Какви недостатъци виждате в дистанционното 
обучение до този момент? 

6 

11 

16 

18 

34 

41 

42 

53 

Пести се време на родителите 

Учениците получават повече 
подкрепа от учителите 

По-ясно разпределение на 
отговорностите на учители и … 

Пести се време на учениците 

Учениците са по-ангажирани, 
за тях е ново и интересно 

Намалява рискът от насилие и 
тормоз между учениците 

Учениците получават повече 
подкрепа от родителите 

Родителите имат по-ясен 
поглед върху учебния процес 

Какви предимства виждате в дистанционното 
обучение в сравнение с традиционните форми на 

училищно образование? 



% Ангажираност с образованието и дистанционното обучение 

7 

62 

29 

3 

1,6 

4 

Кой у вас основно се занимава с 
образованието на детето/децата по принцип? 

Аз 

И двамата 

Друг член на семейството 
/ домакинството (брат, 
сестра, баба, дядо и др.) 

Другият родител 

Друго  

66 

23 

3 

2 

6 

Кой у вас основно се занимава с 
образованието на детето/децата, откакто се 

въведе дистанционното обучение? 

Аз 

И двамата 

Друг член на семейството 
/ домакинството (брат, 
сестра, баба, дядо и др.) 

Другият родител 

Друго  

Като се има предвид, че 92% от извадката са жени, 
майките са основния човек, който се занимава с 
образованието на децата – и по принцип, и по време на 
дистанционното обучение. 

3,7 
часа средно на ден отделят 
родителите  за образованието 
на децата сиот родителите 

2 ч.  

на ден в най-честия случай 
отделят родителите за 
образованието на децата 



% Канали и честота на общуване с учителите 

8 

7 

22 

35 

55 

55 

На живо 

По мейл 

По телефон 

През социалните мрежи 

През платформи като 
електронен дневник и др. 

Как основно се осъществява Вашата връзка с 
учителите при дистанционно обучение? 

6 

8 

41 

44 

Не общувам с учителите 

Общуваме по-рядко отпреди 

Общуваме по-често отпреди 

Не се промени 

Как се промени честотата на Вашето общуване с 
учителите с въвеждането на дистанционното 

обучение? 

17 

6 

6 

17 

15 

21 

14 

Не общувам 

По-рядко от веднъж на 2 … 

Веднъж на 2 седмици 

Веднъж седмично 

По веднъж на 2-3 дни 

По веднъж на ден 

По няколко пъти на ден 

Колко често общувате с учителите на Вашето дете 
през периода на дистанционното обучение? 

25% 

32% 



% Участие в учебния процес и промяна в отношението на 
родителите към учителите 

9 

32 

10 

16 

26 

50 

Отношението ми не се е 
променило 

Знам повече за талантите и 
способностите на детето си 

Разочарован/а съм от начина, 
по който работят учителите на 

моето дете 

Изпитвам по-голямо уважение 
към учителите на моето дете, 

отколкото преди 

Разбирам по-добре 
трудностите, пред които са 

изправени учителите 

Как се промени Вашето отношение към работата 
на учителите на Вашето дете през периода на 

дистанционното обучение? 

23 

17 

17 

29 

35 

46 

47 

Не се промени 

Знам повече за отношенията 
на детето ми със съученици … 

Знам повече за талантите и 
способностите на детето си 

Знам повече за отношенията 
на детето ми с учителите му 

Знам повече за работата на 
учителите 

Знам повече за трудностите на 
детето ми с материала 

Знам повече за учебното 
съдържание 

Как се промени Вашето познаване на учебния 
процес през периода на дистанционното 

обучение? 

72% от родителите участват по-активно в учебния процес в момента 



% Подкрепа от страна на образователните институции 

10 

2 

7 

91 

Откакто е въведено дистанционното 
обучение, от училището/детската градина 

организирали ли са онлайн родителска 
среща? 

Без отговор 

Да 

Не 

26 

10 

16 

32 

Не 

Да, получихме насоки по 
телефона 

Да, публикуваха насоки на 
сайта/страницата на 

училището 

Да, изпратиха ни писмени 
насоки 

Откакто е въведено дистанционното обучение, 
от училището/детската градина изпращали ли 

са Ви някакъв тип насоки какво да правите 
като родители? 



% Канали и честота на общуване с другите родители 

11 

20 

3 

4 

10 

38 

55 

Не общувам с другиге 
родители 

На живо 

По мейл 

През платформи като 
електронен дневник и др. 

По телефон 

През социалните мрежи 

През какви канали преимуществено 
общувате с родителите на съучениците на 

Вашето дете през периода на 
дистанционното обучение? 

14 

8 

20 

57 

Не общувам с родителите 

Общуваме по-малко 

Общуваме повече 

Не се промени 

Как се промени честотата на Вашето общуване с 
учителите с въвеждането на дистанционното 

обучение? 

28 

13 

1 

17 

15 

10 

11 

Не общувам 

По-рядко от веднъж на 2 … 

Веднъж на 2 седмици 

Веднъж седмично 

По веднъж на 2-3 дни 

По веднъж на ден 

По няколко пъти на ден 

Колко често общувате с родителите на съучениците 
на Вашето дете в момента? 

21% 

32% 



% Теми на общуване и промени в отношенията между 
родителите 

12 

2 

4 

6 

19 

73 

Имаме повече конфликти 

Имаме си повече доверие 

Дистанцирахме се в по-голяма 
степен 

Повече си помагаме 

Не се промениха 

Как се промениха отношенията Ви с родителите на 
съучениците на Вашето дете през периода на 

дистанционното обучение? 

27 

3 

10 

11 

42 

49 

Не общувам 

Отношения между родителите 

Взаимоотношения между 
децата 

Отношения с учителите 

Технически проблеми 

Учебни задачи 

По какви въпроси основно общувате с родителите 
на съучениците на Вашето дете през периода на 

дистанционното обучение? 



% Офлайн и онлайн тормоз 
 

13 

41% смятат, че в сегашната сигуация рискът от насилие и тормоз е намалял. Може 
да се предполага, че  родителите донякъде подценяват риска от онлайн тормоз. 

4 

91 

3 

2 

Ставали ли сте свидетели на онлайн тормоз 
между съученици през периода на 

дистанционното обучение? 

Да 

Не 

Не съм обръщал/а 
внимание 

Друго 

57 

42 

Знаете ли към кого да се обърнете в случай на 
онлайн насилие или тормоз над дете? 

Да Не 


