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Доклад - анализ от анкетно проучване сред родителите на 

ученици от прогимназиален етап за възприемането на дистанционната 

форма на обучение прилагаща се в 119. СУ 

 

 

Малко преди да изтече месец от стартирането на електронното обучение, което 

протича в 119. СУ бе проведено анкетно проучване между родителите на учениците за 

това как, според тях, се осъществява самият процес, каква е ефективността му и доколко 

учащите се са адекватно натоварени с учебен материал. 

 

Проучването бе разделено за трите етапа – начален (1-4 клас), прогимназиален  

(5-7 клас) и гимназиален (8-12 клас) с цел въпросите да са най-коректни спрямо 

спецификата на образователния процес за съответните класове.  

 

Представям на вашето внимание резултатите от анкетното изследване в 

прогимназиален етап.  

 

В анкетното проучване са се включили едва около 40% от родителите на децата 

(277 броя). Разпределението на попълнилите въпросника между трите випуска е почти 

еднакво.  

 

97% от запитаните потвърждават, че детето им се включва активно в он - лайн 

обучението. Родителите, влизащи в малкия процент (3%), посочили, че децата им не 

успяват да се включат редовно в дистанционното обучение, назовават като причина 

техническите затруднения. 

Голям процент родители (75%) са изцяло доволни от актуалното обучение, едва  

3% изразяват липса на удовлетвореност, а 22% не могат да преценят неговата 

ефективност.  

Относно запитването как оценяват всеки един предмет (всички изучавани 

дисциплини в прогимназиален етап са изброени) преобладават най-високите оценки 

отнасящи се до всяка дисциплина. 

85% от анкетираните родители успяват да поддържат добра комуникация с 

преподавателите. Според същите 91% от учениците също редовно и безпрепятствено 

общуват с учителите си, когато им се налага. 

Натовареността на учениците по мнение на 54% от участвалите в запитването е 

нормална, 37 % я считат за твърде висока и едва 16% от отговорилите родители изказват 

мнение, че е ниска спрямо периода предхождащ дистанционното обучение. Не така стои 



разбирането относно домашните задания – 40% от попълнилите анкетата смятат, че 

домашните са повече от преди, други 40% са на мнение, че няма разлика със задачите, 

поставяни за самостоятелна работа у дома в периода на посещение на училище, 20% от 

родителите намират домашните за по-малко от предхождащия го он – лайн обучение 

период.  

70% от запитаните родители не желаят провеждане на електронна родителска 

среща.  

На въпроса дали родителите и/или техните деца имат нужда от допълнителна 

консултация с класен ръководител, учител, ръководство, педагогически съветник, 

администрация и/или друг представител от училищния екип, над 80% от анкетираните 

отговарят, че не се нуждаят. В конкретика, с класен ръководител допълнително биха се 

свързали 28% от родителите, а с определен учител биха комуникирали 32% от взелите 

участие в изследването.  

 

 

Като резултат от проведеното анкетно проучване, може да се изведе 

заключението, че въпреки краткия период на осъществяване на електронно обучение, 

учебният материал достига коректно до учениците. Връзката преподавател – родител 

и/или учащ не е прекъсната и двете страни, както и останалата част от училищния 

персонал, са на разположение за осъществяване на контакт при желание от която и да е 

от страните.  

 

 

Училищният екип на 119.СУ благодари на всички родители, които отделиха 

време, за да попълнят анкетата и изпраща своите благопожелания за добро здраве на 

всички семейства, както и надежда за скорошно завръщане към нормален учебен ритъм в 

училищна среда. 

 


