
Взаимодействие на училищата 

с родителската общност 

Търговище, 28 април 2022 г.



Стар училищен афоризъм гласи: 

«Най- сложното в работата с децата – това е работата с 

техните родители»

за удовлетвореността и нагласите на 

родителите относно ОРЕС



Да се проучи и оцени влиянието на ОРЕС върху учебния 

процес от гледна точка на родителската общност

Да се установят последствията от ОРЕС върху 

мотивацията, ангажираността и напредъка на учениците

Да се установят последствията от преподаването от 

разстояние върху ангажираността на родителите

Да се оценят нуждите за оказване на целенасочена подкрепа 

на учениците и училищата

Да се идентифицират възможности за повишаване на 

ефективността на учебния процес в електронна среда

Да се идентифицират недостатъците и възможностите за 

повишаване на ефективността на учебния процес в ел. среда

Да се идентифицират възможности за подобрения на 

връзката учител – ученик – родител.



Целева група: родители на ученици от I до XII клас от училищата в област 

Търговище

Не взеха участие родители от:

- Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“;

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с . Драгановец;

- Второ НУ „В. Левски“ гр. Омуртаг;

- ПГ „С. Велчев“ гр. Омуртаг.

Метод: онлайн анкета - google формуляр

Период: 10-26 януари 2022 г.

1477 родители на ученици от 42 училища

- ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Стеврек;

- НУ „Д-р П. Берон“ с. Изворово;

- ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово;

- ОУ „Христо Ботев“ с. Садина.

Участваха: 

от всички етапи на училищното образование:

I – IV клас – 36,4 %;    

V – VII клас – 32,7 %;   

VIII – XII клас – 30,9 %.



Обучението на децата в повече от един електронен канал, според родителите:

o улеснява обучението на децата им – 38%;

o не могат да преценят – 36%;

o затруднява обучението – 26%.





До каква степен учителите комуникират с Вас?

- винаги получават отговор на поискана консултация 82%;

- трима посочват, че им е отказвана комуникация – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Антоново, Първо ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище и ПГЗ гр. Търговище.

- 93 родители (6%) нямат достатъчно обратна връзка от учителите за резултатите на

децата им;

- „Не винаги се отзовават“ са посочили 34 от попълнилите анкетата, което

съставлява 2 %.

- без помощ от учител се справят 130 родители (9%).

Оценки по време на ОРЕС получават децата на 83% от анкетираните, 7 % са

отговорили, че децата им не получават оценки, а 10% - само по някои предмети.

Домашна работа за деня:

- 87% са отговорили, че децата им получават по две и повече домашни на ден;

Време за подпомагане на детето: 57% отделят до 1 час на ден

Напълно/по-скоро удовлетворени са 60% от родителите.

Около 40% определят за най-голямо предимство на ОРЕС възможността да

наблюдават обучението на децата си.









При провеждането на анкетното проучване е дадена възможност на родителите 

да дадат свои предложения и препоръки към училищните ръководства. 

Мнозинството от тях посочват:

o - предпочитат децата им да се обучават в реална присъствена учебна среда;

o - намаляване на броя на домашните работи и задаване на срок, съобразен с 

натовареността на учениците и родителите;

o - подобряване на комуникацията учител – родител;

o - да се увеличат часовете за упражнения;

o - да се работи допълнително с учениците, които по-трудно усвояват учебния 

материал.



Родителите реално наблюдават как 

протича учебния процес в ел.среда.

Възможности за развитие 

Имат възможността сами да 

идентифицират трудностите, които 

децата им срещат при усвояване на 

учебния материал

Виждат от първо лице всекидневните 

предизвикателства, с които се сблъскват 

учителите и да оценят техния труд.

Учениците придобиват нови дигитални 

компетентности

Поставено е началото на по-задълбочено 

партньорство между учители и 

родители. В много училищни общности се 

усети повече взаимно разбиране.

Силни страни

Открити уроци в електронна среда с родители

Предоставяне на информация за възложени 

домашни работи и проектни задачи и 

резултатите от тях.

Осигуряване на подходящи условия и среда 

за ползотворно включване на родителя в 

учебния процес – гост-лектор и др.

Възлагане на задачи с използването на 

дигитални продукти, съобр. с интересите 

и индивид. възможности на всяко дете

Споделяне с родителите на примери за отлична 

работа, заедно с критериите за оценка, към които 

те да съпоставят тази на децата си.



Дълъг престой пред дисплея от 

страна на учениците.

Голяма натовареност на учениците –

много домашни, хаотично разпратени

по различни платформи, кратки

срокове за изпълнение, трудно

усвояване на нов учебен материал, 

учителите работят предимно с едни и 

същи деца и др. 

Възпрепятства развитието на 

компетентности от реалната среда.

Слаби страни Възможни заплахи и 

идеи за избягването им

Рискове за здравословното състояние и поведение - след 

приключване на ОРЕС извеждане на учениците от училище, 

от населеното място с участие на родителите –екскурзии, 

празници, излети и др.

- засилване на негативното отношение към училището и 

учителите от страна на родители и ученици;

- продължително изоставане в ученето;

- съществено увеличаване на образователните 

неравенства между учениците.

Идеи: намаляване на обема и броя на домашните работи на 

ден и задаване на обективни срокове за изпълнението им, 

съобразени с натовареността на децата и техните родители. 

Включване в часовете и работа с различни ученици.

Социална изолация и липса на умения за комуникация с 

връстниците. Идеи – организиране на регулярни срещи на

учениците с участието на пед. съветници/психолози.



Негативно отношение към училището като

образователна институция.

Идеи – приобщаване на родителите към училищния

живот чрез различни прояви:

- програми и занимания, в които родителите участват

заедно с децата си;

- участие на родителите като организатори на

извънкласни дейности;

- провеждане на Ден на отворени врати за родители;

- организиране на семейни спортни игри.

Родителите трудно съвместяват 

работните си ангажименти и 

подпомагане на децата си.

Повече време и усилия за усвояване на 

учебното съдържание от страна на 

учениците.

Слаби страни Възможни заплахи и 

идеи за избягването им

Продължително изоставане в ученето.

Идеи – организиране на онлайн консултации 

за родители с учителите по различните предмети.

Трайно натрупване на дефицити в знанията.

Идеи - организиране на онлайн консултации за 

ученици с учителите по различните предмети.

Нужда от подобряване на 

комуникацията учител – родител.



„Ние – учителите и Вие – родителите”  

Само ако заместим тази фраза със „Заедно”, ще се постигат реални и 

възможно най-добри резултати за децата!

Невяна Захариева

Ст. експерт по ОСО


