Резултати от проведено анкетно проучване през периода
17.11.2020г.- 18.11.2020г. (15:00ч.)
между родителите на учениците от начален етап
Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“- Варна

Метод на проучването- анкета до родителите от начален етап на обучение
Начин на информиране на родителите- shkolo.bg
Брой попълнили анкетата родители: 282
Брой валидни анкети: 263 (невалидни са анкети подадени от един и същи подател)

Разбивка на отговор „Родител на дете от:…“ - 263 отговора от които:










1 клас и 2 клас - 2
1 клас и 3 клас - 4
1 клас и 4 клас - 6
2 клас и 3 клас - 2
2 клас и 4 клас - 3
1 клас - 67
2 клас - 63
3 клас - 56
4 клас - 60

Заглавие на въпроса: Кой вариант за организация на учебния процес в епидемична обстановка
смятате за най-подходящ?
Брой отговори: 263 отговора.

 Присъствено обучение – 147 – 56%
 Онлайн обучение за определен период (обучение от разстояние в електронна среда) – 116 – 44%

Кой вариант за организация на учебния процес в
епидемична обстановка смятате за най-подходящ?
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Обучение от разстояние в електронна среда

Предложения за подобряване на работата
36 отговора
№

Предложения за подобряване на работата
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супер сте
Поне за 2 - 3 седмици , не за постоянно , просто да се нормализира малко обстановката има страшно много болни хора
Твърдо за присъствено обучение в тази възраст, със строги санкции за родители, които пускат децата си в клас, при
вероятност те да са болни или преносители на вируса.
Изумен съм как се прави ремонт на двора на училището - от 1 човек (това видях, не веднъж), в период от време когато
децата можеха да излизат навън, не да седят по стаите и коридорите. Направете си изводите и не допускайте такива
необмислени действия в бъдеще. Това е показателно за отношението към децата ни и показва липса на адекватно
определяне на приоритетите.
Справяте се чудесно!
Ако са присъствена форма на обучение да са без маски! Така е по- голям шанса да се заразят.
Нямам против ако се редуват онлайн и редовно децата.
След всеки час проветряване на класните стаи, излизане в двора всяко междучасие, плодове за закуска вместо тестени
закуски!!!
Когато има дете под карантина, а класът е присъствено, да се включва връзка с класа и детето да може да присъства на часа.
За учениците от 1 клас онлайн обучението да бъде само в случай ,когато епидемичната ситуация застрашава здравето на
самите деца(например грип)Нужно е при първоклосниците да се съблюдава съотношението-полза-риск.
Онлайн обучение за определен период
Към настоящия момент е създадена отлична организация на учебния процес. Подкрепям присъственото обучение, но мисля
че също така би било възможно и смесена система на обучение.
Периода на обучение от разстояние, да не е по- продължителен от един месец. При наличие на възможност, учениците от
начален етап да се редуват с учениците в прогимназиален етап,когато едните са онлайн, другите да се обучават
присъствено.
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В нашето училище, всичко се провежда правилно и нямам какво да добавя. Благодаря Ви!
Подкрепям онлайн обучение на учениците само в рамките от 2 до 3 седмици.
Децата са прекалено малки да се обучават сами вкъщи
Ако начален етап продължават да учат присъствено, докато учениците от 5-7 клас учат дистанционно, нека поне да са
разредени в различни смени. Може би това е приложимо повече за децата от 3 и 4 клас (да минат в различна смяна от 1 и 2
клас).
Запазване на организацията на учебния процес,както обичайно!
Не одобрявам малките ученици да са задължени да са с маски през целия си престой в училище. За мен учителите трябва да
са със задължителни маски, защото не всички преподаватели го спазват

Онлайн само за отделни дни
Осигуряване на електронни устройства за всички
По-строг контрол относно присъствие на деца с хрема, кашлица
Според мен, ситуацията в града ни в момента е такава, че за определен период от време е по- безопасно да се премине на
електронно обучение.
През цялото време на уроците децата трябва да носят маските.
Различен час за водене и извеждане на учениците от различните паралелки
Искам онлайн обучение за детето си.
Учител, който говори през маска и шлем не се чува и разбира от учениците.
Всички деца със симптоми на онлайн обучение,всички здрави деца присъствено обучение.
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Присъствено обучение в случай, че заболелите са под 20% и преминаване към електронна форма на обучение ако бройката
заболели надвиши 20%.
Възможно най-скоро преминаване в онлайн обучение до нормализиране на обстановката в страната!
Здравейте, ако има голям брой болни деца в класа предпочитам обучението да е дистанционно, ако трябва да стоят с маски
по време на час и в класната стая постоянно също за мен е по добре да са дистанционно. Ако няма много болни деца и
маските в класната стая не са задължителни за мен е по-добре да са присъствено.
Да се запази смяната.

В клас
Онлайн
Онлайн, но не за дълъг период. Например- 1седмица в училище, една онлайн.
Да се закупят от министетството устройства, подходящи за обучение в електронна среда!

