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Директори:
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Август 2011
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

НАГЛАСИ КЪМ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

Смятате ли че е необходимо въвеждането на софтуерна
система, в която, от учителите, да бъдат въвеждани
данни за поведението, оценките, здравния статус,
отсъствия на всеки ученик и тази информация да бъде
изпращана автоматично на родителите?

Директори

Родители

Не; 15%

Учители

Да; 58%

Да; 85%

Не; 10%

Да; 90%

Не; 42%

База: Родители с деца ученици: 196

База: Директори, които не са
въвели системата; 31

База: Учители, които не са
въвели системата; 41
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ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМАТА «ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК» INFOSERV E-SCHOOL
Защо е необходим «Електронен дневник» InfoServ E-School?
Родители

Информирани по всяко време

35%

Подпомага родителския контрол

35%

Създава необходимата комуникация
родител-учител

23%

Ще подобри дисциплината на учениците

12%

Спестява време на родителите

9%

Ще дава вярна и актуална информация

6%

Създава сигурност у родителите

4%

Ще подобри качеството на образованието

4%

Ангажират се и родителите

2%

Съвременна комуникация

1%

База: Родители с деца ученици, смятащи
Електронния дневник за необходим: 165
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ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМАТА «ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК» INFOSERV E-SCHOOL
Какви ползи, очаквате от въвеждането на системата «Електронен дневник» InfoServ E-School?

Постоянен контакт родители учители

40,0%
33,3%

Навременна информираност на
родителите за оценки, отсъствия и
т.н.

32,5%

46,4%

Лесен достъп до информация за
ученика по всяко време

Бърза комуникация, пести се време

25,0%
13,0%
10,0%
4,3%

Актуална, достоверна информация
за родителите

10,0%
7,2%

По-голяма ангажираност на
родителите

7,5%
7,2%

Директори
Учители

5,0%

Завишен контрол върху учениците

10,1%
5,0%
5,8%

Облекчава работата на учителите
Намалява възможността учениците
да крият и да лъжат

5,0%
4,3%

Удобно за съпоставка и анализ по
предмети, по паралелки и т.н.

5,0%

База: Всички, които смятат да
въведат системата
База: Директори 40
База: Учители 69

1,4%
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ПРИЧИНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ РОДИТЕЛИ
Защо НЕ е необходим «Електронен дневник» InfoServ E-School?
Родители

Трябва да има доверие между деца и
учители

33%

Необходим е личен контакт с учителя

30%

Формалности, няма нужда

12%

Класът да има отделен сайт

9%

Не желая мобилните оператори да печелят
от това

5%

На определена възраст е късно вече за
контрол

5%

Излишен, прекален контрол върху децата

3%

Затова има бележник

3%

Не е надежден този тип комуникация

3%

Хакерите ще променят информацията

3%

База: Родители с деца ученици, НЕ смятащи
Електронния дневник за необходим: 30
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ПРИЧИНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ОТ УЧИТЕЛИ И ДИРЕКТОРИ
Защо НЕ е необходим «Електронен дневник» InfoServ E-School?
Директори

Учители

Малко училище, основно училище

18%

Родителите не се интересуват

17%

Допълнителен труд за учителите

12%

Използваме друга подобна система

12%

Не всички разполагат с техника и умения за
компютър

11%

Познавам се и контактувам с родителите

10%

Удачно е за големи ученици (над 5-ти клас)

6%

Удобно е за големи училища
Учителската колегия отхвърля идеята
Попълваме редовно бележниците

6%

4%

3%
База: Учители и директори, които нямат интерес към
въвеждане на системата; 17
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ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМАТА
За всяка една от изброените до каква степен смятате, че тя би или не би допринесла:

Родители

Намаляване на броя на неизвинените отсъствия

62%

По-висока степен на ангажираност на родителите с
обучението на техните деца

61%

Повече дисциплина в учебния процес
Общо подобряване на качеството на образование в
учебното заведение
Повишаване на авторитета на учебното заведение

5% 8% 4%

22%

59%

52%

19%

5% 10% 5%

22%

5% 8% 6%

26%

50%

27%

Позитивна промяна в обществените нагласи към
българското образование

48%

27%

Повишаване на авторитета на учителите и училищното
ръководство пред учениците и родителите

47%

29%

8%

7%

8%

8%

8% 5%

10% 6%

8%

10%

9%

7%

Определено би допринесла

По-скоро би допринесла

По-скоро не би допринесла

Определено не би допринесла

Не мога да определя

База: Родители с деца – ученици: 196
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ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЗИ НА СИСТЕМАТА

СКАЛА
1 – напълно несъгласен
4 – напълно съгласен

По-висока степен на
ангажираност на
родителите с
обучението на техните
деца

Директори
Учители
Родители

4
Повишаване на
авторитета на
учителите и
училищното
ръководство пред
учениците и
родителите

3

Намаляване на броя
на неизвинените
отсъствия

2
1
Повече дисциплина в
учебния процес

Общо подобряване на
качеството на
образование в
учебното заведение

Повишаване на
авторитета на
учебното заведение

Позитивна промяна в
обществените нагласи
към българското
образование
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ
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ИЗВОДИ

 Резултатите от национално-представителното проучване показват, че
обществото осъзнава необходимостта от промяна в сегашния модел на
взаимоотношения между родители и училище.
 85% от родителите на ученици в страната смятат въвеждането на системата
"Електронен Дневник" - InfoServ® e-School за необходимо.
 Сред интервюираните директори и учители, които не използват системата тези
дялове са – 58% и 90%.
 И сред трите целеви групи бяха посочени редица потенциални позитиви от
използването на "Електронен Дневник" - InfoServ® e-School като:
•

възможността за постоянна и навремменна информираност на родителите;

•

подобряване на дисциплината / спомагане за контрола на децата;

•

подобряване и улесняване на комуникацията учител – родител.
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ИЗВОДИ
 Бариери пред възпремането на системата "Електронен Дневник" - InfoServ® eSchool са:
•

предпочитания към личния контакт учител-родител и успешно поддържана
връзка между учители и родители в някои училища;

•

значителна липса на заинтересованост от страна на родителите и съмнения,
че системата би успяла да промени този негативен модел;

•

опасения от твърде висока натовареност на учителите;

•

известни съмнения в сигурността на системата и данните в нея;

•

наличие на алтернативни системи в някои училища.

 Според родители, директори и учители широкото въвеждане на системата има
потенциал да доведе и до:
•

подобряване на качеството на образованието;

•

повишаване на авторитета на учебните заведения;

•

цялостна позитивна промяна на обществените нагласи към българското
образование.
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