Какво е да си
шестокласник
в България
Замисляли ли сте се, че рядко говорим за
децата в 6 клас? Вълнува ни 5-ти клас, защото
тогава се сменят учителите, и 7-ми, защото
тогава се кандидатства. А 6-ти клас е много,
много важен - а за много деца и дори критичен
– тогава те формират своите възгледи за
живота, започват да мислят за своето
бъдеще и има най-голям риск да загубят
мотивация да ходят на училище.

52%
момичета

48%
момчета

За да разберем по-добре какво мислят и
очакват децата в 6-ти клас, ние от Центъра
за приобщаващо образование с подкрепата на
фондации Велукс направихме първото
национално представително проучване на
шестокласниците. Ето какво открихме:
С подкрепата на:

57 000
В свободното си време
момичетата най-често излизат
навън или слушат музика

Момичетата мечтаят най-силно
да станат адвокати и лекари

47%

19% 18%
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Но това се дължи основно на
сериалите, които гледат - нито
едните, нито другите имат план
как да постигнат тези професии

A момчетата футболисти или
полицаи

23%

Но като цяло нямат
изградени устойчиви
интереси и хобита

A момчетата играят футбол
или компютърни игри

17%

32%

Но има една добра новина

28%

Получаваш нови знания

33%

95%

Намираш си по-хубава работа

21%

от тях смятат, че е важно
да се ходи на училище,
защото:

Срещаш приятели

10%

И въпреки това

45%

са готови да избягат
от час при първа
възможност

защо?
ЗАЩОТО УЧИЛИЩЕТО НЕ Е АДЕКВАТНО СПРЯМО
ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ДЕЦА

Лошата новина е, че децата не харесват
най-важните за развитието си предмети.
Най-нехаресвани са

За любими предмети
шестокласниците посочват

76%

43%

58%

физическото
възпитание

Осн
изв овен
од
!

изобразителното
изкуство

40%
математиката

историята

35%

57%

31%
английският

географията
информационните
технологии

Но това не е защото
не харесват учителите си – напротив

79%

56%

казват, че
учителите им
помагат с
допълнителна
та подготовка

от
шестокласниците
харесват
учителите си

26%

казват, че
именно
учителите
най-много им
харесват в
училище

Основната причина е, че

ДЕЦАТА НЕ РАЗБИРАТ КАКВА Е ПОЛЗАТА ОТ ТЕЗИ ПРЕДМЕТИ
И НАЧИНЪТ НА ПРЕПОДАВАНЕТО ИМ Е СКУЧЕН

59%

46%

от децата смятат,
че са трудни

Това означава, че
класно-урочната форма
на преподаване масово се
проваля да вдъхнови
децата за учене, и голяма
част от тях са в риск да
загубят интереса си към
най-важните предмети за
своето развитие.

ги смятат за абсолютно
безинтересни

Освен това най-големите им страхове
са свързани с училището:

57%

се страхуват, че ще се провалят в ученето – това им пречи
да учат нови неща

37%

се тревожат от подигравки на съученици – това им пречи да
растат уверени в себе си

18%

се боят от агресия в училище – това им пречи да изграждат
лично достойнство

И като добавим към това факта, че

23%

14%

от
шестокласниците
живеят в крайно
бедни семейства

им се налага да
работят, за да
изкарват пари

не живеят с
родителите си

12%

18%

ежедневно
пътуват до
училище в друго
селище

имат трудности с
българския език

30%

10%

Се оказва, че поне 30% от шестокласниците в България
са в риск да изгубят мотивация за учене или дори да
прекъснат образованието си.

А това не бива да случва!

Затова ето няколко простички неща, които, ако
се случват по-често в училище, ще събудят
интереса на децата към ученето:

Често да се обяснява на децата
защо това, което учат, е важно и как
може да се приложи в живота

Да се въведат повече практически
занятия и уроци, свързани с учене
чрез правене

Да се преподава извън класната стая, в среда, свързана с темите на
урока. Училището да се отвори навън и при всяка възможност да
среща децата с хора извън училището, защото в местната общност
има голям неизползван ресурс, който училището може да
привлече.

В края на учебната 2015/2016 година Център за приобщаващо образование възложи и реализира
мащабно социологическо изследване сред учениците от VI клас. В това многоцелево изследване бяха
съчетани както качествени, така и количествени методи. Използван бе методът на пряката
групова анкета с 42 въпроса, от които 17 открити.

