
Резултати от проведеното анкетно проучване сред родители на ученици от ОУ 
“Екзарх Антим I”, град Пловдив относно организацията на учебния ден поради 

удължен срок на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл. 
 
Анкетното проучване е направено чрез Въпросник за родители относно         
организацията на учебния ден поради удължен срок на въведените         
противоепидемични мерки до 12 април 2020 г. вкл. в периода 30.03.2020 г. -             
31.03.2020 г. Въпросникът е попълнен от 187 респондента.  
 
Въпрос 1: 75,4 % от отговорилите считат, че провежданото в училище обучение на             
учениците чрез използване на информационните и комуникационни технологии, в         
частност чрез инструменти на G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google            
Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google Формуляри, Google Класна         
стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google Групи, Jamboard), е успешно. 3,7            
% считат провежданото обучение за неуспешно, а 20,9 % не могат да преценят.  
Резултатите дават основание да се счита, че провежданото в училище обучение           
на учениците чрез използване на информационните и комуникационни        
технологии, в частност чрез инструменти на G Suite for Education (GMail, Google            
Диск, Google Документи, Google Таблици, Google Презентации, Google        
Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google Сайтове, Google          
Групи, Jamboard), е успешно: 
 

 
Диаграма 1: Провежданото в училище обучение на учениците чрез използване на 

информационните и комуникационни технологии, в частност чрез инструменти на 
G Suite for Education (GMail, Google Диск, Google Документи, Google Таблици, Google 
Презентации, Google Формуляри, Google Класна стая, Hangouts, Google Meet, Google 

Сайтове, Google Групи, Jamboard), е успешно 
 

Въпрос 2: 88,2 % от анкетираните считат за най-успешен инструмента Google Класна            
стая. 66,8 % определят като най-успешен Google Meet. 47,6 % считат а най-успешен             
инструмента GMail. Като най-малко успешни инструменти са определени Jamboard (2,1          
%), Google Групи (4,3%) и Google Сайтове (5,9%). 
Резултатите дават основание да се счита, че най-успешните инструменти на G           
Suite for Education са Google Класна стая, Google Meet и GMail. Анализът на             
данни показва също, че се използват всички основни инструменти на G Suite for             
Education. 



 
Диаграма 2: Най-успешните инструменти на G Suite for Education са Google Класна 

стая, Google Meet и GMail 
 

Въпрос 3: 90,4 % от анкетираните считат, че материалите, публикувани от учителите,            
са достъпно поднесени. 1,1 % са на мнение, че публикуваните материали не са             
достъпно поднесени. 8,6 5 не могат да преценят. 
Резултатите дават основание да се счита, че материалите, публикувани от          
учителите, са достъпно поднесени. 

 

 
 
 

Диаграма 3: Материалите, публикувани от учителите, са достъпно поднесени 
 

Въпрос 4: 81,3 % от попълнилите анкетата преценяват обема на поставяните от            
учителите задачи за самостоятелна работа като достатъчен за справяне. Равен е           
делът на анкетираните (7 %), които определят обемът на поставяните от учителите            
задачи за самостоятелна работа като много голям или не могат да преценят. 4,8 % са               
на мнение, че обема на поставяните от учителите задачи за самостоятелна работа е             
много малък. 
Резултатите дават основание да се счита, че обемът на поставяните от           
учителите задачи за самостоятелна работа е достатъчен за справяне. 



 
 

Диаграма 4: Обемът на поставяните от учителите задачи за самостоятелна 
работа е достатъчен за справяне. 

 
 

Въпрос 5: 52,9 % от анкетираните са на мнение, че разделянето на обучението на две               
смени дава възможност на учениците, които са две и повече деца в семейството и              
които разполагат само с един компютър/лаптоп и/или друго устройство, да имат           
достъп до обучение, без да се застъпват в своето учене. 11,2 % считат, че              
разделянето на обучението на две смени не дава такава възможност, а 35.8 % не              
могат да преценят. 
Резултатите дават основание да се приеме, че разделянето на обучението на две            
смени дава възможност на учениците, които са две и повече деца в семейството             
и които разполагат само с един компютър/лаптоп и/или друго устройство, да           
имат достъп до обучение, без да се застъпват в своето учене.  
 

 
Диаграма 5: Разделянето на обучението на две смени дава възможност на 

учениците, които са две и повече деца в семейството и които разполагат само с 
един компютър/лаптоп и/или друго устройство, да имат достъп до обучение, без 

да се застъпват в своето учене 
 

Въпрос 6: 55,1 % от попълнилите анкетата считат, че тяхното дете/деца имат нужда             
от индивидуално дигитално устройство, в случай, че се премине към обучение на            



всички паралелки само преди обяд. 38 % са с отрицателно мнение, а 7 % не могат да                 
преценят. 
Резултатите дават основание да се счита, че учениците имат нужда от           
индивидуално дигитално устройство при обучение на всички паралелки само         
преди обяд. 

 
Диаграма 6: Учениците имат нужда от индивидуално дигитално устройство при 

обучение на всички паралелки само преди обяд. 
 

Въпрос 7: 41,7 % от анкетираните са на мнение, че е добре да се премине към                
обучение на всички паралелки само преди обяд. 22,5 % считат че преминаването към             
обучение на всички паралелки само преди обяд не е добре, а 35,8 % не могат да                
преценят. 
Резултатите дават основание да се приеме, че преминаването към обучение на           
всички паралелки само преди обяд няма да предостави възможност на ¼ от            
децата на анкетираните родители да се обучават от разстояние в електронна           
среда.  

 
Диаграма 7: ¼ от децата на анкетираните родители няма да се обучават от 

разстояние в електронна среда при преминаването към обучение на всички 
паралелки само преди обяд  

 


