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Дистанционното обучение и
уменията по медийна
грамотност
ДОПИТВАНЕ ДО УЧЕНИЦИ

В края на май и началото на юни 2020 година Коалицията за медийна грамотност
проведе две анкети във връзка с дистанционното обучение от гледната точка на
развитието на дигитално-медийни умения – към ученици и учители. Те са осъществени
с финансовата подкрепа на Американското посолство в България в рамките на
кампанията Дни на медийната грамотност 2020, подкрепена от Министерството на
културата и Министерството на образованието и в партньорство с УНИЦЕФ, Програма за
малки грантове на Посолството на САЩ и Бюрото на ЕП в София. Целта на анкетата към
учителите е да се изследва определен аспект от учебния процес във виртуална среда,
който има отношение към развитието на цифрови умения и медийната грамотност на
учениците. В настоящия доклад са представени резултатите и изводите от допитването
до учениците. Въз основа на резултатите от анализа на двете допитвания ще можем да
установим кои са добрите примери и практики и по какъв начин да допринесем с
методология и ресурси за преодоляване на трудностите.
Анкетата, използвана за това изследване, включва 11 въпроса, предназначени за
ученици 5-12 клас, свързани с дистанционното обучение от гледна точка на дигиталномедийната грамотност, необходима за провеждането на качествен учебен процес.
Общият брой на респондентите е 144, а периодът на провеждането й е 22 май–10 юни
2020, около два месеца и половина след началото на извънредното положение и
преустановяването на учебния процес в неговата традиционна присъствена форма.
Самото обучение в онлайн среда чрез използването на различни инструменти, работата
с медийно съдържание и възможността, която интернет дава, за достъпване и споделяне
на информация, има потенциала да допринесе за развитието на дигитално-медийната
грамотност. Този потенциал не бива да се пропуска, но не би могъл да се реализира от
само себе си – само като естествено последствие от виртуализирането на класната стая.
Важна стъпка в тази посока е повишаването на квалификацията на преподавателите за
работа с ИКТ и медийно съдържание. Необходима е и адаптация на учебния процес
спрямо специфичните условия за комуникация онлайн по такъв начин, че ученици и
преподавателите им да могат да взаимодействат пълноценно, а учениците да развиват
умения да работят както индивидуално, така и в сътрудничество.
Въпрос 1: Кои платформи използвате в дистанционното обучение и комуникация с
учители и съученици?
Като избираеми отговори за изброени приложенията Zoom, Shkolo, Google Classroom,
Microsoft Teams, OneBook, Envision Play, онлайн чат; дадена е и възможност за свободен
отговор

Общият брой на отговорите надхвърля броя на респондентите, тъй като
респондентите могат да посочват по няколко отговора
Разпределение на платформите в низходящ ред: Google classroom – 70 участници,
Microsoft Teams – 70, Shkolo – 53, Zoom – 42, Онлайн чат – 31, Discord – 17, Meet
(Hangouts) – 8, Messenger – 6, Facebook – 4, Viber – 2, Skype – 1, Elearn – 1, Youtube – 1
Дете, посочило Discord (като свободен отговор), е пояснило в скоби, че „Zoom е вирус“,
което може да се интерпретира като информираност и интерес към проблемите със
защитата на тази услуга1.
От 144-те участници в анкетата само 48 (една трета) са избрали и въвели като отговор на
първия въпрос една единствена платформа или услуга за комуникация. От тях 35 са
посочили някоя от препоръчителните платформи за дистанционно обучение – Shkolo,
Microsoft Teams или Google Classrooms, 1 – Facebook, а 12 са посочили комуникационна
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услуга като Viber, Zoom, Discord или общото „онлайн чат“. 20 респонденти са изредили
цели 4, а няколко и пет различни услуги, чрез които е осъществяван учебния процес. Това
предполага фрагментация на учебната дейност и различно ниво на цифрова
компетентност на преподавателите на един ученик – учениците са поставени в ситуация
да се прехвърлят в различни приложения, като част от тях – Viber и Месинджър,
например, се използват основно за лична комуникация и са неподходящи за
образователни цели по много причини2. Zoom е услуга за конферентни връзки и
уебинари, но също не е специално разработена за пълноценен учебен процес, макар да
позволява показване на презентация и различни начини на комуникация в реално
време. Особено популярна в геймърските общности (създателите й също се определят
като страстни любители на видеоигрите), комуникационната услуга Discord (чат,
виртуални стаи, VoIP) обяви още в първата половина на март, че увеличава капацитета
на виртуалните стаи от 10 на 50 души, а след няколко дни публикува насоки „Как да
използвате Discord във вашата класна стая“, като акцентира върху неприкосновеността
на отделните сървъри (достъпът е възможен само с покани) и функциите за
презентиране и комуникация.3
До голяма степен качеството на учебния процес зависи и от подхода, отношението и
познаването на наличните функции от страна на учителите и ученици, така че само по
себе си утвърждаването на една или друга услуга не е достатъчно. Интеграцията на
различни приложения, подходящи за точно определени видове дейности, трябва да се
насърчава, но разпиляването на рутинните дейности и комуникацията между много
услуги не е обосновано, нито конструктивно за учениците. Препоръчително е да се
работи в една платформа с пълния й капацитет от възможности за презентиране на
уроци, даване, приемане и оценяване на задания.
Въпрос 2: Какви според вас са предимствата на платформите, които използвате?
Свободен отговор
27 ученици (19%) са отговорили с няма, никакви, не знам, не ми харесва. 3-4 са уточнили,
че според тях живата комуникация е незаменима (в сравнение с виртуална класна стая
в Shkolo, Microsoft Тeams) или че искат да се върнат в училище. Не може да се изведе
зависимост между използваните приложения и отношението (оценката) на учениците.
Zoom, Google classroom

Предпочитам да съм на училище защото
не ми харесва това онлайн обучение
Shkolo, Google classroom
Никакви, искаме да си учим в училище
Shkolo, Google classroom, Discord, Google Когато си говориш с приятели,
Meet, Hangouts
настроението поне малко ти се повдига
в този тежък период
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Повече от половината участници са изтъкнали различни предимства, като 51 от
отговорите (35%) съдържат оценка или аргументация в положителен смисъл. Според
четирима от участниците дистанционното обучение прави ученето по-лесно, а в голяма
част от положителните отговори се изтъква по-добрата комуникация. Само четири деца
са изразили задоволство от възможността да преписват или да проверяват отговорите
на въпроси, които ги затрудняват, в интернет.
Едно от децата е посочило, че не може да даде мнение, защото няма база за сравнение
– на първия въпрос е отговорило с Google classroom, Google Meet
Две деца са изтъкнали, че не се налага да си включват камерите (и двете са посочили
Microsoft Teams като платформа, която използват) / не може да се виждаме всички. С
подобен отговор може да се спекулира – дали това се счита за плюс, защото позволява
свободно поведение, включително отсъствие от часа, или защото децата се смущават от
съученици или учители. Валидно обяснение е и допускането, че за някои деца е
предимство да могат да слушат и гледат, без да бъдат виждани. На другата крайно е
ученик, който споделя: „Когато си говориш с приятели, настроението поне малко ти
се повдига в този тежък период“4, както и дете, което открива предимство в това, че
„Можеш да избегнеш чувството на неудобство, което изпитваш при изпитване в
реалното училище“.
Ученикът, който определя Zoom като „вирус“, изтъква, че „Не могат да влязат хакери и
майтапчии, които ще направят шега и ще я запишат и качат в YouTube за гледания.“
Следват примери за положителни отговори, в които работата с инструментите на
платформата се определя като улесняваща учебния процес; изтъкват се определени
функции като споделен екран, моментално оценяване на работите; по-добра
комуникация, включване на повече ученици в дейностите. Приблизително половината
отговори, в които се изтъкват предимства, изглежда оценяват и сравняват не толкова
конкретната платформа (услуга), колкото присъственото и дистанционното обучение, но
тази интерпретация трябва да се разгледа като хипотеза:
Zoom, Google classroom, Microsoft Тeams,
Онлайн чат
Shkolo, Microsoft Тeams
Zoom, Google classroom, Microsoft Тeams,
YouTube
Zoom, Google classroom, Онлайн чат,
Discord
Google classroom, Google meet
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Начините за групова работа
Нещата стават бързи и интересни
Възможност
за
симулиране
на
стандартните часове
Часовете са по-кратки, но поинтересни.
Според
мен
предимството
на
платформите, които използвам са, че
ми отнема по-малко време. Когато съм

Вж изследването на УНИЦЕФ България
„COVID-19: Извънредното положение през погледа на тийнейджърите“, което се фокусира върху
емоциите и преживяванията на децата между 15 и 19-годишна възраст във връзка със социалната
дистанция https:// www.unicef.org/bulgaria/прес-съобщения/covid-19-извънредното-положение-презпогледа-на-тийнейджърите?fbclid=IwAR07tEOIw-csHzGoLNonzLA9_iggPGCkTzHltBIY3EmHD5cYDHbvIytmHtY

в училище, пиша цял ден, докато сега за
3-4 часа съм готова.
Google classroom, Meet,hangout
Учителите имат възможност да
преподават уроците, а не само да
изпращат задачи и ние имаме
възможност да задаваме повече
въпроси.
Google classroom
Classroom е много добра платформа за
обучение и дава много възможности,
особено, когато профилите са към
училището.
Учителите
дават
моментна връзка, изпращат задания.
Часовете провеждаме в Google Meet.
Shkolo, Google classroom, Google meet
Много по-добър начин на обучение
Shkolo, Microsoft Тeams
Могат да оценяват тестовете с
оценки, лесна работа с тях , почти
никакви сривове в системата.
Microsoft Тeams, Онлайн чат
Спестяване на време и енергия.
Microsoft Тeams
Имам повече свободно време
Google classroom
Събира всички материали на едно
място. Възможност за директна
обратна връзка с учител
Zoom, Google classroom, Онлайн чат, Имат развит софтуер, който помага на
Discord
учениците и учителите да си споделят
информацията по множество начини.
Интересен е отговорът „По-лесен е материалът“ (избрани са платформите Zoom,
Microsoft Тeams); според друг участник „Ученето е по-лесно“ (Shkolo, Microsoft Тeams);
трети отбелязва: „По-лесно се учи, когато използваме тези платформи. Материалът
се качва на момента и е по-удобно“. Още веднъж трябва да се направи уточнението, че
качеството на учебния процес и степента, до която учениците усвояват материала и
развиват съответните умения (в т.ч. аналитични), зависят от различни фактори - изборът
на подходяща платформа, предназначена за тази цел, е само един от тях. „Ученето е полесно“ може да е резултат от по-доброто визуализиране на преподавания материал, от
включване на допълнителни ресурси като образователни видеоклипове и презентации,
от условията (напр. уединението на домашната обстановка) и др.
Zoom, Shkolo, Microsoft Тeams
Google classroom
Microsoft Тeams

Лесна комуникация
Много по-тихо е и добре чуваме
преподавателите
Платформата е затворена, не може
всеки да я използва, както Zoom
например и така е невъзможно да се
саботират уроците на учителите,
както бяхме свидетели от един
YouTube-ър

Zoom, Shkolo, Microsoft Тeams

Възможност за включване на целия клас
в процеса на обучение, добро качество
на връзката, дори и при споделен екран.
Доближаване до "реалната красна
стая".
Shkolo, Microsoft Тeams, Discord
Това че позволяват споделяне на
проекти,
презентации
и
други
материали дори дистанционно
Zoom, Google classroom, Microsoft Тeams, Начините за групова работа
Онлайн чат
Shkolo, Microsoft Тeams
Предимствата са, че е възможно
участието
на
доста
ученици
едновременно.
Форматираните в получер отговори в тази таблица са свързани с един от най-важните
аспекти на учебния процес – сътрудничеството. Предвид организацията и фиксираното
времетраене на учебните часове и ограничените възможности за извънкласни
занимания, работата онлайн чрез свързани с интернет приложения дава нови хоризонти
за провеждане на групови проектни дейности от разстояние. Неглижирането на този
аспект е свързано с пропуснати ползи, включително по отношение на изграждане на
цифрови умения и информационна компетентност. Нещо, което и учениците разбират и
търсят.
Внимание заслужава коментарът, че използваните платформи (Shkolo, Microsoft Тeams)
„дават възможност на всички да се включат в часа - дори и на хората, които са болни
или имат други проблеми“, още повече в светлината на обсъжданията за това
дистанционното обучение да се използва при обявяване на грипни епидемии
Наблюдава се корелация между употребата на Microsoft Teams и степента на
удовлетвореност от учебния процес, като в някои от отговорите изрично са изтъкнати
предимствата на тази платформа. Други издават напреднало ниво на използване на
инструментите на Microsoft Teams, а това предполага и по-доброто им владеене от
страна на преподавателите. Това потвърждава правилността на решението на МОН да
избере Microsoft Teams за среда на обучение от разстояние по време на обявеното
извънредно положение в страната, интегрирана от МОН към потребителите в
edu.mon.bg.
Microsoft Тeams

Google classroom, Microsoft Тeams

Може да се използват програмите на
Microsoft директно в платформата или
да сваля цял пакет на Microsoft и да вляза
с генерирания ми код предоставен от
училището.
В Microsoft Тeams може да се споделя
екрана от учител или от някой ученик и
по този начин можем да разберем подобре урока или пък да представим нещо
което
сме
направили
(проект
например). В Google classroom излизат

известия за качен материал от учител
и известие ако не си си предал
заданието навреме.
Microsoft Тeams
Предимството е че може да се създаде
подобна на учебна среда, като тази в
училище
Microsoft Тeams, Онлайн чат
Можем да говорим и да правим дискусии.
По лесно се представя урока.
Microsoft Тeams, Онлайн чат
Може да ни обяснят по по-добър начин
от постоянното писане
Microsoft Тeams, Онлайн чат
Предимствата са възможностите за
провеждане на разговор с повече хора.
Друго предимство в сравнение с онлайн
чата е, че платформите са по
подредени и информацията се губи потрудно
Microsoft Тeams
Teams осигурява всичко необходимо за
едно нормално обучение - комуникация с
учителите, начин за споделяне на
домашни работи и писмени изпитвания.
Zoom, Shkolo, Google classroom, Microsoft За мен лично Microsoft teams е найТeams
добрата
от
четирите,
които
използваме, защото в нея е събрано
абсолютно всичко, което ни трябва разговори, място за възложената
работа, оценки.
Zoom, Shkolo, Google classroom, Онлайн Лично на мен, много ми допада онлайн
чат
обучението. Лесна и точна комуникация.
Ясни задачи и няма как да забравиш
нещо.
Използваме
Classroom
за
домашните и уроците вече повече от
година и съм супер доволна.
Последният коментар е единственият, от който става ясно, че платформа за онлайн
обучение е въведена и използвана преди извънредното положение.
Следващите три коментара са индикативни за начина, по който учениците възприемат
учебния процес онлайн тогава, когато учителите нямат необходимите компетенции и
навици за работа в такава среда. Като недостатъци се изтъкват тромавата организация,
недоброто структуриране на материала и ресурсите и преумората от големия обем
задания.
Zoom, Shkolo, Google classroom

Това, че имаме време за развлечения, но
от друга страна и една пълна
обърквация и неорганизираност спрямо
учителите.

Zoom, Google classroom, Discord

За мен, която и да използваме е едно и
също, щеше да е по-лесно, ако бяхме на
една програма, защото както нашите
учители, така и ние трябва да се
запознаваме с някои програми. Да, на нас
ни е по-лесно, но е натоварване. Като
цяло няма значение от програмата,
всички имат камери, имат чат, едно и
също е.

Най-обстоятелствен е отговорът на ученик, посочил Shkolo, Google classroom и Meet като
приложения, в които протича дистанционното обучение на класа му:
Има много предимства, но някои от учителите не знаят основни неща, с които да
прилагат задания за работа в клас и домашни по по-иновативен начин и добре
структуриран (публикуват едни и същи задания два пъти и те обвиняват защо не си
направил второто, не знаят една задача кога да я споделят като материал
достъпен за всички и кога като индивидуална работа....). Тези някои учители дават
задачи на килограм за изпълнение в кратък срок от време и освен това да са толкова
разбъркани, че са като пъзел ( за да разбереш каква ти е домашната трябва да
наредиш първо пъзела). Отделно, след като са дали поредния пъзел и ние не сме
успели да го разгадаем, ни обвиняват, че не сме си написали част от домашната пишат слаби оценки и забележки. И това се случва в часове, в които отчитаме
просто някаква дейност в училище и от време на време правим наистина полезни
неща за нашето обучение. Всичко това води най-вече до голяма умора на очите, а
психически също. Много деца имат проблеми с очите и тези някои учители ни
принуждават да стоим твърде много на компютъра, и в крайна сметка дори не
правим някаква съществена домашна, а напротив, дори мога да кажа безсмислена просто да отчетем, че сме си свършили всички задачи, защото сме редовни и
трудолюбиви.
Въпроси 3 и 4
Поставяли ли са Ви за задача да работите в екип по даден проект/задача? (3) Ако да,
запознаха ли Ви с начините за работа в екип в онлайн среда? (4)

35 от 81 участници, отговорили положително на въпрос 3 – че са им давани
проекти/задачи за екипна работа – не са били запознати предварително с начините за
работа в екип в онлайн среда. Пет деца твърдят, че са запознати с начините за работа в
екип в онлайн среда, но не са им давани подобни задания.
С изключение на петима респонденти, всички, отговорили, положително на въпрос 3, са
посочили, че използват някоя от специализираните учебни платформи - Teams,
Classroom или Shkolo.
Въпроси 5 и 6
Поставяли ли са Ви за задача свързана с намиране и оценяване достоверността на
източник на информация? (5) Ако, да, обясни ли Ви учителят как да намирате и
сравнявате източници на информация? (6)

На първия въпрос – дали са получавали задачи за намиране и оценяване на източници
на информация - 85 участници в анкетата са отговорили негативно, 58 – положително, а
едно дете съобщава, че са имали такава екипна работа преди изнасянето на учебния
процес онлайн.
На втория въпрос вместо 58-те, отговорили положително на първия, отговори са дали
127 участници. От тях 51 декларират, че им е обяснено как да намират и сравняват
източници на информация, 70 – че не им е обяснено, а две деца са въвели под формата
на свободен отговор изявления, свързани с компетенциите им – „Умни и интелигентни
деца знаят как да намират достоверен източник“ и „Достатъчно сме големи, за да можем
да определим откъде да вземем информация“. Не става ясно дали това са собствени
мнения (разсъждения) или нагласа, формирана при обсъждане на темата с учители. От
58-те деца, които са изпълнявали задача, свързана с източници на информация, 13
(приблизително всяко пето) са извършвали това без предварително обяснение от
учител; положително на въпрос 5 са отговорили и двете деца, чиито коментари са
цитирани по-горе. Данните сочат, че едва 42 от 144 участници в анкетата са извършвали
работа с източници - тази ключова за медийно-информационната грамотност дейност,
след като са получили инструкции за подхода и критериите, които трябва да прилагат.

Въпрос 7: Получавали ли сте по някой предмет задача за създаване на съдържание
(видео или др.) с цел да оценят знанията Ви по предмета?

110 от 144 деца, попълнили анкетата, декларират, че са получавали задание, свързано
със създаване на съдържание, 31 – че не са получавали, 3 са въвели свободен отговор:
„Това е тъпо, от всеки можеш да изкопираш“, „В моето училище създаване на видео,
презентация или някакъв проект е редовна практика, не е нещо ново, възникнало
покрай създалата се ситуация“ и „Често качвам видеа във YouTube (от 2017) и мога да
обработвам видео“
От 110-те участници, отговорили положително на въпрос 7, едва 32 (22%) са отговорили
положително на въпроси 5 и 6 – че им е поставяна задача, свързана с намиране и
оценяване достоверността на източник на информация и им е обяснено как да намират
и сравняват такива източници. 42% (60) са учениците, които са имали задание, свързано
със създаване на съдържание, без целенасочено да са работили с учителя в посока на
това как се създава качествено съдържание с проверени източници на информация.
Нещо повече, 18 от изпълнилите задача с създаване на съдържание или не са имали
задача, свързана с намиране и оценяване на източници, но им е обяснено как да
процедират, или са имали такава задача, но без да са им давани инструкции за
методическа работа с източници. Тези данни свидетелстват недвусмислено за
провеждането на практически дейности, свързани с информация и създаване на
съдържание, без необходимата теоретична подготовка и без целенасочена работа по
изграждане и измерване на медийна грамотност. Сам по себе си процесът на
извличане на информация и влагането й в собствени проекти не е достатъчно условие
за развиване на процедурни и аналитични умения и крие риск от неправилна
самооценка на собствените способности тогава, когато съдържанието не е оценено въз
основа на релевантността и достоверността на използваните източници.

Въпрос
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Общият брой на отговорите надхвърля броя на респондентите, тъй като
респондентите
могат
да
посочват
по
няколко
отговора
По-доброто разпределение на времето се идентифицира като предимство на
дистанционното обучение пред традиционния присъствен учебен процес от най-много
участници (69) в анкетата – ученици в прогимназиална и гимназиална възраст.
Закономерно избираемият отговор „Сам решавам кое кога да направя“ е избран от 64
участници, а „Гъвкавост в избора на време за провеждане на уроците“ – от 48.
Приблизително всяко четвърто дете е на мнение, че учебният процес в дистанционна
форма на обучение е по-интересен, а 24 ученици заявяват, че участват с желание. Само
трима участници са изразили недвусмислено недоволство и неудовлетворение от
дистанционното обучение („Никакви предимства – пълен ужас“; „Ужасно е това онлайн
образование“). Други четирима смятат, че няма никакви или не съществени предимства.
Две деца отчитат като предимство самата обстановка – „не толкова шумно“, „без
прекъсвания от бърборковци“, а един ученик споделя, че не трябва да пътува
продължително до училище.
Възможността за въвличане на външни ресурси, в т.ч. гост-лектори, видеоматериали и
др. в учебния процес е оценена от 41 от респондентите, а 58 отчитат като предимство
достъпа до допълнителни онлайн ресурси за самоподготовка.
Тези предимства, както и становището на 46 деца, че чрез дистанционното обучение
развиват умения за онлайн общуване, критично мислене и създаване на съдържание, са
пряко свързани с медийната и информационна грамотност. Фактът, че близо една
трета от учениците идентифицират тези предимства, свидетелства за интереса им към
работата с медийно съдържание и онлайн източници. Нещо, което преподавателите би

трябвало да насърчават и интегрират в учебния процес в по-голяма степен.
Наблюдението, че много деца се справят по-бързо и интуитивно с нови приложения и
цифрови устройства от родителите и учителите им обаче не бива да демобилизира и
подвежда преподавателите, част от които са с нагласата, че „децата се раждат научени“.
На влечението на повечето ученици към мултимедийно съдържание и липсата на
предпазливост и добро познаване на бурно развиващите се технологии и океана от
информация в интернет трябва да се отговори с адекватни промени в учебния процес в
посока систематично и постоянно изграждане на необходимите познавателни и
методически умения (медийна грамотност). Процеси, които вече са започнали и могат
да бъдат отчетени в учебното съдържание (напр. в съдържанието на предмети като
компютърно моделиране, информационни технологии, български език), както и в
нарастващата популярност на обученията по медийна грамотност сред учителите.
Следващата необходима стъпка е изработването и въвеждането на квалификационни
програми за учителите както за усъвършенстване на цифровите им умения, така и за
развиване и периодично измерване на медийната и информационната им грамотност.
Въпрос 9: Има ли обстоятелства, които пречат на или дори осуетяват онлайн уроците?

Общият брой на отговорите надхвърля броя на респондентите, тъй като
респондентите могат да посочват по няколко отговора
Макар че само 6 участници в анкетата изразяват негативна или по-скоро негативна
нагласа към дистанционното обучение, ако се съди по отговорите им на предишния
въпрос, 114 от 144-те участници в анкетата посочват едно или няколко обстоятелства,
които оказват негативно влияние върху качеството на учебния процес и/или
преживяването. Приблизително 3 от 5 деца страдат от лоша интернет връзка, а всяко
трето дете се сблъсква със злонамерено поведение на свои съученици. (Тормозът
онлайн и поведенческите модели на децата в учебна среда не са обект на това
изследване, но проблемът, за който свидетелства този процент, не би трябвало да се
подминава от учители, родители, училищни психолози и образователни специалисти.)
Липса или недостиг на устройства декларират 34 от респондентите. Също толкова

ученици са отговорили отрицателно на този въпрос, но част тях от са избрали и други
отговори, така че процентът на децата, които не са се натъкнали на някакви трудности и
препятствия в учебните часове онлайн, е под 20. Въз основа на тези данни може да се
заключи, че учениците виждат предимства в онлайн обучението или в платформите,
които използват, и като цяло не изразяват негативна нагласа, въпреки че се сблъскват с
препятствия и идентифицират проблеми, свързани с начина на преподаване. Добре е
мнението им да бъде чуто и взето предвид – критиката на повечето участници в анкетата
е поднесена по конструктивен начин.
Детето, което в свободен отговор на втори въпрос изтъква като предимство това, „че не
можем да се виждаме всички“, сигнализира чрез отговора си на 9 въпрос за
злонамерено поведение на свои ученици. Същото дете е отговорило на въпрос 10
„Учителите искат ли обратна връзка от вас за това къде срещате трудности и виждате
проблеми в онлайн обучението?“ с „Да, но не предприемат никакви действия“.
Въпреки коментара към въпрос 2 (предимства на използваната платформа), че живата
комуникация е незаменима, съответният респондент изтъква редица предимства на
онлайн обучението: „Разпределям си по-добре времето, развивам умения за онлайн
общуване, критично мислене и създаване на съдържание, родителите ми могат да ми
помагат по-активно“. Друг участник, изявил желание за връщане към присъственото
обучение, все пак е открил като предимство в онлайн обучението това, че сам решава
кое кога да направи.
Петима от респондентите, посочили, че няма предимства в платформата, която
използват, не виждат предимства в дистанционния учебен процес по принцип.
Болшинството от отговорилите по този начин на първия въпрос (за предимства на
платформата) са идентифицирали силни страни в учебния процес, провеждан онлайн.
Въпрос 10: Учителите искат ли обратна връзка от вас за това къде срещате трудности и
виждате проблеми в онлайн обучението?

Приблизително всеки трети участник в анкетата е ученик, който смята, че учителите не
предприемат никакви действия, след като са били запознати с трудностите и
проблемите, с които се сблъсква онлайн. Над 85% от учениците декларират, че учителите

търсят обратна връзка (единици уточняват, че това се отнася само до някои учители), но
само 55% са уверени, че мнението им се взема предвид от преподавателите. 13% са
отговорили негативно на този въпрос. Сред учениците, изтъкнали (по-)добрата
комуникация като предимство на платформите, които използват в учебния процес, има
такива, които смятат, че учителите не предприемат действия, след като са били
уведомени за проблемите им, а други твърдят, че учителите изобщо не търсят обратна
връзка. И в двата случая учениците са оставени да се справят сами с препятствията, които
срещат. Общуването ученици-учители е важен аспект и от двата начина на обучение –
присъствено и дистанционно, и с оглед на тревожната картина, която горните данни
илюстрират (включително процентът на учениците, които квалифицират поведението на
някои от съучениците си като злонамерено), следва да бъде обект на отделно
изследване.
Въпрос 11: Каква е вашата препоръка за оптимизиране на провеждането на онлайн
обучение
в
бъдеще?
По-сериозно отношение на учителите, по-добра подготовка за работата им с
приложения, повече доверие и разбиране от тяхна страна, по-малко домашни и повече
гъвкавост за сметка на по-добро обяснение на материала и оценяване чрез проекти,
вместо изпити; осигуряване на бърз интернет и устройства за всички ученици,
провеждане на всички часове с видеовръзка, синхронно, по-добра организация на
работата, разработка на платформи и интерактивно учебно съдържание, които да
оптимизират обучителния процес, прекратяване/премахване на дистанционното
обучение и връщане в класните стаи или запазване на състоянието такова, каквото е това са основните препоръки на учениците за провеждане на онлайн обучение в
бъдеще.
По-голям от очакваното е делът на учениците, които демонстрират нежелание да
продължават да учат онлайн - 21 респонденти (15% от анкетираните), което не се
предполага от отговорите на предишните въпроси, свързани с предимствата на отделни
платформи или на онлайн обучението като цяло. 21 (15%) апелират за по-малко
натоварване с домашни работи и изпитвания. 20 деца (14%) нямат препоръки, 15 (10%)
смятат, че има какво да се подобри по самите платформи, а 9 ученици (6%) индикират,
че нямат жива връзка с преподавателите, получават само планове и домашни и срещат
трудности в разбирането на материала.
„Единственият проблем е лошата интернет връзка и малкото време, което ни
дават за тестовете“, казва ученик, който посочва като предимство на виртуалното
образование това, че „развива умения за онлайн общуване, критично мислене и
създаване на съдържание“. Същият ученик е избрал единствено опцията „лоша
интернет връзка“ като обстоятелство, което препятства учебния процес, и смята, че
учителите не само изслушват проблемите, но и вземат отношение по тях.
Друг респондент е формулирал следните препоръки: „Разговорите с учители да бъдат
задължителни. Също така времето да бъде редуцирано, защото с този график се
получават твърде много часове пред компютъра, което не е полезно за зрението на

тийнейджъра“. Отчита като предимства на онлайн обучението това, че сам решава кое
кога да направи, въвличането на външни ресурси (гост-лектори, (видео) материали от
интернет източници и др.) в учебния процес, повечето свободно време. Респондентът е
единственият, който е добавил от себе си към избираемите отговори на въпроса за
препятствията в учебния процес наблюдението, че учениците нямат желание да говорят
по време на час. Същият отбелязва, че недобрата скорост на интернет връзката може да
се дължи на обстоятелството, че много хора в едно домакинство са онлайн
едновременно: „Има и ученици с добър интернет, но просто имат братя и сестри
също на онлайн обучение и това разваля връзката им.“
„Да се създаде платформа, която е адаптирана към нуждите на българската
образователна система“, предлага участник, чиито часове протичат в Zoom, Google
classroom и Microsoft Тeams. Като предимства на тези платформи са посочени
конферентната връзка и опцията за споделяне на екран; на онлайн обучението като цяло
- гъвкавостта в избора на време за провеждане на уроците, възможността за
допълнителни онлайн ресурси за самоподготовка на учениците, развиването на умения
за онлайн общуване, критично мислене и създаване на съдържание, по-доброто
разпределение на времето. С тези отговори участникът „казва“ за себе си, че има
правилните критерии, по които да оцени функционалността на платформа за онлайн
обучение и ползите, свързани с развиването на медийна грамотност.
Сред препоръките към учителите могат да бъдат откроени „По-адекватна компютърна
грамотност на учителите, по-голямо желание за работа с нас, независимо, че не се
виждаме“ (посочените платформи са Shkolo, Microsoft Тeams); „Учителите да се
обучават предварително за работа с техника (компютри)“ (Zoom, Shkolo, Microsoft
Тeams), „По-добра информираност на учители и ученици относно използваните
онлайн платформи“ (Zoom, Google classroom, Microsoft Тeams, YouTube), „По-добре да
се обясни на учителите, а и дори на учениците, как да използват дадените
програми!“ (Zoom, Microsoft Тeams), “По всички предмети да се работи с една и съща
платформа” (Zoom, Discord) – коментар, направен и от други ученици, „Повече
двустранен диалог и по-сериозно отношение към учебния процес“ (Microsoft Тeams,
Discord). С отношение към този въпрос е подходил респондент, според когото
"тестовото оценяване не е правилен избор при онлайн обучение, защото няма как да
бъде избегнато подпомагане от онлайн ресурси, дори "съвещаване" чрез
конферентна връзка със съученици“. Предложена е и алтернатива, последвана от
критика: „Според мен единственият адекватен начин за проверка на знанията и
въвличане в процеса е създаването на проекти, писането на собствени
есета/съчинения, както и евентуално вербално изпитване. В същото време онлайн
обучението трябва да следва определена програма. Част от учителите приеха
навлизането в онлайн среда като зелена светлина за изпълнението на повече задачи,
които не са съгласувани в учебната програма като количество и интензитет."
Изводи
Наличието на различни платформи, в които може да се извършва учебен процес, в т.ч.

такива, предназначени за виртуализиране на класната стая, както и приложения,
адаптирани за целите на учебния процес, позволява на отделните класове да изберат
най-удобната и подходяща за тях. Учениците отчитат редица предимства в платформите,
които използват. Прави впечатление, и това е откроено като недостатък от учениците, че
много учители използват повече от една (до 5-6) различни платформи (2/3 от
участниците са изброили няколко приложения). Това влияе негативно върху
организацията и структурирането на учебния процес и учебното съдържание, в
допълнение с недостатъчната подготовка на някои от учителите (непознаване на всички
функции), незадоволителната (от гледна точка на учениците) комуникация ученикучител, техническите проблеми (устройва, интернет) и др.
Едва 40% от учениците са получавали задание, свързано с намиране и оценяване на
източници на информация онлайн – пропусната възможност, като се има предвид
непосредственият и неограничен достъп до информация в интернет среда. Подобна
задача би могла да бъде дадена и осъществена в рамките на учебния час, за да могат
учениците да обяснят критериите, по които подбират източници. От 58-те деца, които са
изпълнявали задача, свързана с източници на информация, 13 (приблизително всяко
пето) са извършвали това без предварително обяснение от учител. Едва 30% от
участници в анкетата са извършвали работа с източници, след като са получили
инструкции за подхода и критериите, които трябва да прилагат. Тази дейност е
ключова за медийно-информационната грамотност (достъпване, анализиране,
оценяване, създаване на съобщения, участие). От 110-те участници, които са получавали
задача за създаване на съдържание с цел оценяване на знанията им по конкретен
предмет, едва 22% са посочили, че им е поставяна задача, свързана с намиране и
оценяване достоверността на източник на информация и им е обяснено как да намират
и сравняват такива източници. Създаването на съдържание неминуемо преминава през
намиране и извличане на информация от релевантни източници. Затова тези две
дейности - верификация на източници и създаване на собствено съдържание са пряко
свързани.
С изключение на шестима участници в допитването, всички останали посочват едно или
повече предимства на дистанционното обучение. Всеки седми ученик изразява желание
да се върне в класната стая, вместо да отправи препоръки за оптимизиране на
провеждането на онлайн обучение в бъдеще. Учениците имат нужда от по-голяма
подкрепа, съдействието на учителите, когато срещат трудности (45% от участниците в
анкетата твърдят, че учителите им или не искат обратна връзка от тях, или не
предприемат действия, когато са получили такава) и най-вече от компетентни водачи в
цифровия свят. За да случи това, е необходимо изработването и въвеждането на
квалификационни програми за учителите както за усъвършенстване на цифоривте им
умения, така и за развиване и периодично измерване на медийната и информационната
им грамотност.

Методология
Допитването „Дигитално-медийната грамотност по време на дистанционното обучение
– за ученици 5-12 клас“ е осъществено чрез онлайн анкетна карта, достъпна онлайн,
паралелно с допитване на същата тема до преподаватели. Може да се допусне, че
голяма част от респондентите са потребител на Facebook предвид избора на тази
социална мрежа за достигане до ученици чрез сегментиране на аудиториите по
параметри като възраст, населено място и др. Резултатите са обработени чрез
количествени и качествени методи. Въпросите (11, от които само 1 затворен) са
фокусирани върху използваните в процеса на дистанционно обучение платформи
(приложения) и извършването на специфични дейности, които имат отношение към
дигитално-медийните умения на децата. Повечето въпроси изискват оценъчни
отговори, чрез които учениците изразяват мнение и могат да откроят силните и слабите
страни на обучението онлайн. Участието в анкетата е анонимно (допълнителен 12
въпрос дава възможност на учениците да оставят електронен адрес, на който да
получават съобщения за събития и инициативи на Коалицията за медийна грамотност).
Не са събирани демографски данни.
Целта на допитването и реализираното въз основа на резултатите от него изследване е
идентифицирането на:
● ключовите елементи от обучението онлайн, на които трябва да се обърне поголямо внимание с фокус върху развитието на цифрови умения и медийна
грамотност
● силните и слабите страни на изнасянето на учебния процес онлайн от гледна
точка на учениците
● добрите практики, свързани с изграждането на критично мислене и умения за
работа в екип
● критериите на учениците за качествен учебен процес
● мнението им за аспектите от учебния процес, които трябва да се подобрят

