МЕДИИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА

Какви са навиците и нагласите в семейството
по отношение на медиите, възможностите за
общуване, забавление и учене онлайн? Полага ли
усилия съвременният родител за повишаване на
своята собствена медийна грамотност и по какъв
начин семейството способства за формирането й у
новите поколения, родени в цифровото време?
Съществува ли консенсус сред родителите за това
какви са ползите и рисковете от ранното и
всеобхватно навлизане на цифровите технологии и
медии в живота на децата?

Настоящият доклад представя резултатите от
проучването, реализирано онлайн в рамките на три
седмици в края на февруари и началото на март,
както и изводите, направени въз основа на техния
анализ. В него взеха участие 1190 респонденти пълнолетни лица - от цялата страна, които попълниха
въпросник, съдържащ затворени и отворени въпроси
в няколко ясно обособени сегмента според тяхната
насоченост (вж. приложението). Сред останалите
изследователски въпроси, които частично намериха
своите отговори чрез проведеното допитване, са до
каква степен родителите се опитват да влияят
целенасочено на интересите, мисленето, критериите и
поведението на децата по отношение на медийното
съдържание, на каква възраст или етап от
израстването си децата стават самостоятелни
потребители и доколко са готови за това.

Отговори на тези въпроси потърсихме чрез анкетно
проучване сред родителите на деца в училищна
възраст (1-12 клас). То е проведено в рамките на
кампанията “Дни на медийна грамотност 2021“, чието
начало бе поставено в световния Ден за безопасен
интернет (9 февруари).
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С това допитване и съпътстващия го доклад целим
да се доближим с още една стъпка до
идентифицирането на възможните решения относно
начините за изграждане на критично мислене и
познания, необходими на децата, за да разбират как
работят медиите, как произвеждат смисъл, как
представят (или подменят) реалността.

консуматори на това съдържание, нямайки опита,
знанията и изградена ценностна система, за да
могат да го осмислят, анализират и оценят.
Те се влияят изключително от родителите си и от
останалите възрастни близки, които участват в
отглеждането им, при формирането на своите
представи, вкусове, предпочитания, навици и
нагласи. Така например родителите нерядко може да
са хората, които добросъвестно споделят невярна
информация с приятели и членове на семейството
или разпространяват подвеждащо съдържание.

Ролята на семейството, както посредством
възпитанието, така и чрез личния пример и
ежедневната комуникация с децата, е несъмнена.
От най-ранна възраст животът на днешните деца е
наситен с аудиовизуални послания, информация от
различни източници и технологични ресурси, които
първоначално не са техен личен избор, а на техните
родители. Независимо дали тези източници са
традиционни електронни медии, които излъчват
програма линейно, или цифрови медии, чието
съдържание се възпроизвежда (стриймва) в
избрано време, обикновено децата са пасивни

Отношението им към медиите като цяло или към
определени програми и предавания, медийни
образи, личности и формати малко или много
рефлектира върху изборите и оценките, които децата
ще започнат да правят самостоятелно, ставайки
независими потребители на медии.
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Тази независимост настъпва в момента, в който
децата
получат
достъп
до
дистанционното
управление и/или до свързано с интернет
устройство, които да използват без постоянния
контрол и наблюдение на родителите. Оттам нататък
родители и деца може да имат напълно различни
“медийни диети” и преживявания, дори когато
споделят едно и също физическо пространство.

Медийната грамотност се разглежда като част от
решението на въпроса как да се противодейства на
незаконното и вредното съдържание онлайн и на
опитите за влияние (манипулация) на общественото
мнение чрез оправомощаването на гражданите и на
гражданското общество да противодействат на
заплахите.
Преразгледаната Директива за аудиовизуалните
медийни услуги (ДАВМУ) изисква от държавите
членки да насърчават развитието на умения за
медийна
грамотност.
Медийната
грамотност,
критичното мислене и цифровите умения са
конструктивни елементи на третия стълб на Плана на
Европейската комисия за действие за европейската
демокрация от края на 2020 г. - борба с
дезинформацията (Даване на възможност на
гражданите да вземат информирани решения).

Темата за значението на медийната грамотност и
необходимостта от целенасоченото й развиване през
формалното образование, наред с цифровите
компетентности, заема все по-важно и видимо място
в политическия дневен ред на Европейския съюз.
Осъзнаването на важността на медийната и
свързаните с нея грамотности е пряко следствие от
трансформациите и промененото съотношение на
силите (влиянията) в медийно-информационната
среда и произтичащите от това негативни ефекти
върху демократични процеси.

Европейският план за действие за демокрация е
допълнен и подсилен от план за действие в подкрепа
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на възстановяването и трансформацията на
европейските медии, който също поставя акцент
върху
осъществяването
на
инициативи
за
повишаване на медийната грамотност с участието на
всички заинтересовани страни. „Творческа Европа“ за
периода 2021—2027 г. също за първи път включва
действия, насочени към медийната грамотност по
новото междусекторно направление на програмата.

В Рамковите изисквания за резултатите от обучението
по
гражданско
образование1 са определени
резултатите от обучението, сред които са свързаните с
(произтичащи от) медийната грамотност умения за
осъзнаване на ролята на медиите и глобалната мрежа
в обществения живот и критично осмисляне на
влиянията на културата, традициите, медиите върху
взаимоотношенията.

На ниво нормативни актове медийната грамотност е
въведена за пръв път в учебната програма на
формалното образование в България през 2018
година с изменението на Наредба №13 от 21.09.2016
г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование. В ал. 1 чл. 11 на
нормативния акт на министъра на образованието и
науката е добавена т. 10 „електронното управление и
медийната грамотност".

Способността за анализ и критично осмисляне на
влиянието на медиите, наред със социалните модели,
социалната среда, култура, традиции, е проектирана
като резултат и от обучението по здравно
образование2, а уменията за критично преценяване на
публикации в медиите и изяви в социалните медии,
които
се
отнасят
до
междуетническите
и
междурелигиозните отношения, се развиват чрез
обучението по интеркултурно образование3.
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С последното изменение на Закона за радиото и
телевизията от декември 2020, с което бе въведена
третата ревизия на ДАВМУ, насърчаването и
развитието на медийната грамотност на гражданите
от всички възрасти става предмет на медийната
политика на национално ниво. В същото време
разбирането за това какво стои зад понятието
медийна грамотност и кои са факторите, определящи
устойчивото й развитие у децата, не е еднозначно.
Разгръщането на политиката за медийна грамотност
като хоризонтална, междусекторна политика, е от
решаващо значение за резултатите от последващите
оценки за въздействие, чрез които ще бъдат
измервани ефикасността и адекватността й.

1. уредени в приложение 1 към чл. 14, ал. 2, т. 1 от Наредба №13
2. Приложение № 2 към чл. 14, ал. 2, т. 2, Рамкови изисквания
3. Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2, т. 4.
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РОДИТЕЛИТЕ

Най-големи сегменти от участниците са на възрастта 39, 40, 42 и 42 години, а едва 12% от участниците са под 35-годишна възраст

ДЕЦАТА

Възраст

Общо за страната

Дял от живущите в
градовете

Възраст

Общо за страната
708 258 link

5-9

337 290

76% в градовете

I - IV кл. в ООУ

237 556

10-14

347 354

74% в градовете

V - VII кл. в ООУ

194 412

15-19

314 238

73% в градовете

VIII - XII кл. в ООУ

133 055

НСИ. Население към 31.12.2020 г. по статистически
райони, възраст, местоживеене и пол

НСИ. Общият брой на учащите в общообразователните
училища (ООУ) по форма на собственост към 26.04.2021
е 565 023

По данни на НСИ най-голямо териториално движение има
по направлението „град-село“ (48.4%) Това обстоятелство
и по-високият дял на учениците във възрастовата група
5-9 год. според посочените в горната таблица данни дава
основание да се предположи, че макар да не са големи,
разликите в съотношението между учениците в градовете
и по селата в трите възрастови групи илюстрират
миграцията към градовете през последните години. Едно
от многото измерения на тези процеси е претоварването
на преподавателите в начален етап в градовете, на които
се налага да работят с по-големи паралелки.

Към 1.10.2019 г. учебни занятия се водят в 1963
общообразователни училища (вкл. в чужбина), от които
133 начални, 1162 основни, 70 обединени, 114
гимназии и 484 средни. В една паралелка в дневните
ООУ се обучават средно по 21 ученици. Учителите в ООУ
през учебната 2019/2020 година са 53.1 хиляди (по
данни на НСИ). Общият брой на учащите в училища в
системата на професионалното образование и обучение
към 26.04.2021 е 138 656 (по данни на НСИ)
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Най-голям дял от участниците са описали наблюденията и взаимодействията си с деца на възраст 10 години (3-4 клас), следвани
от 9, 11, 12, 13 и 14 год. Всяко трето дете, представено в проучването чрез свой родител, е на възраст между 10 и 12 години.

Над 70% от децата на участващите в проучването родители имат профили в онлайн платформи преди минималната възраст, установена в
закона, а едва един на шестима родители е сигурен, че детето му не е имало профил в такава платформа преди да навърши 14 години.

Обработването на данни на субект на данни - лице,
ненавършило 14 години, въз основа на съгласие по
смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679
относно защитата на физическите лица във връзка
с обработването на лични данни и относно
свободното
движение
на
такива
данни,
включително в случаите на пряко предлагане на
услуги на информационното общество по смисъла
на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия
(каквито са услугите на онлайн платформите), е
законосъобразно само ако съгласието е дадено от
упражняващия родителски права родител или от
настойника на субекта на данните.

В Съединените щати федералните закони ограничават
проследяването и профилирането на лица на възраст
под 13 години. Най-често такива профили се създават
поради лесната за заобикаляне система за проверка
на възрастта на потребителя, който се регистрира.
За да влизат в популярни сайтове и използват
приложения, които не са предназначени за тях, децата
могат да “заемат” профил на възрастен (ползвайки
чуждо устройство или чужд профил в Google), да
накарат родителите си да им направят такъв или да
излъжат за възрастта си в процеса на регистрация.
За всички държави, където изрично не е установено в
закон друго, минималната възраст за управление на
собствен профил в Google е 13 години. За България
изискването от страна на компанията е потребители й
да бъдат на възраст над 16 години, преди да
регистрират свой собствен профил.

Казано накратко, законът не позволява на
посредници като Facebook, Twitter, TikTok и т.н. да
обработват данните на български граждани под 14годишна възраст, което от своя страна означава, че
профили на лица под 14 години се създават и
съществуват в нарушение на закона за защита на
личните данни.
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За учителите, а още повече за родителите, е важно
да знаят и не забравят, че социалните медии не са
създадени с мисъл за децата. Образованието за
социалните медии - от кого и с каква цел са
създадени, как се управляват, какви са начините за
злоупотреба с тях, какви мерки може и трябва да се
вземат предварително и превантивно, кое
поведение е отговорно и етично и т.н. - не се
изчерпва с един единствен разговор.
Facebook първоначално е създаден за колежани,
Instagram е вдъхновен от любовта на своя
основател към бърбъна, а YouTube възниква като
сайт за видео запознанства5. Но тийнейджърите са
активни в социалните медии и много деца под 13
години вече имат онлайн социален живот,
използват приложения и сърфират в интернет, като
или не се ориентират добре кое съдържание е
подходящо за тях, или пренебрегват всякакви
правила и ограничения.
5. Instagram is making a kids’ app. Here’s what parents need to know
about social media Jr.
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Правила за използване
на услугите на Google

За всички държави, където изрично не е установено в закон друго, минималната
възраст за управление на собствен профил в Google е 13 години. За България
изискването от страна на компанията е потребители й да бъдат на възраст над 16
години, преди да регистрират свой собствен профил. Когато на видеоклип в
YouTube бъде наложено възрастово ограничение, се показва предупредителен
екран и само потребители на възраст над 18 години могат да го гледат.

Правила за ползване на
Facebook

Не можете да използвате Facebook, ако нямате навършени 13 години.

Правила за ползване на
Instagram

Вие трябва да сте най-малко на 13-годишна възраст.

Правила за ползване на
Snapchat

Не се позволява на лица под 13-годишна възраст да създават профил и да
използват нашите услуги. Възможно е да предлагаме някои допълнителни услуги с
допълнителни правила, включително изискване за още по-висока граница на
минималната възраст.

Правила за ползване на
reddit

Reddit не е предназначен за лица под 13 години
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ТЕОРЕТИЧНА
РАМКА

Медийната грамотност е дефинирана в Закона за
радиото и телевизията, изменен през декември 2020,
по
следния
начин:
(1) [...] умения и знания, които позволяват на
гражданите:
1. да правят информиран избор за медийното
съдържание
и
за
медийните
услуги;
2. да използват медийните услуги и медийното
съдържание
по
безопасен
начин;
3. да създават медийно съдържание и да участват
отговорно, етично и ефективно в различните форми
на комуникация. (Чл. 33а, в сила от 22.12.2020 г.)

В ревизията й от 2007 г. медийно грамотните лица са
описани като способни да извършват информиран
избор, да разбират естеството на съдържанието и
услугите и да се възползват от пълния диапазон от
възможности,
които
предлагат
новите
комуникационни технологии, като същевременно
защитават по-добре себе си и своите семейства от
вредни или обидни материали.
Медийната грамотност включва всички технически,
когнитивни, социални, граждански и творчески
способности, които позволяват на гражданите да
имат достъп до медиите, да имат критично
разбиране за тях и да си взаимодействат с тях,
записано е в Плана за действие в подкрепа на
възстановяването
и
трансформацията
на
европейските медии в цифровото десетилетие. Тя
следва да бъде интегрирана в учебните програми, за
да се даде възможност на децата да използват
отговорно медийните услуги и да бъдат по-добре
подготвени да посрещнат заплахите от онлайн
насилие и дезинформация. (пак там)

В ДАВМУ от 2018 г. се подчертава, че медийната
грамотност не се ограничава до изучаване на
инструменти и технологии, а следва да има за цел
гражданите да придобият уменията за критично
мислене, необходими, за да се направи преценка, да
се анализират сложни реалности и да се разпознава
разликата между мнение и факт (съображение 59).
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Медийната грамотност, както и критичното мислене,
са ефективни способности, помагащи на гражданите
от всички възрасти да се ориентират в
информационната среда, да определят различните
видове медии и как те работят, да имат критично
разбиране за социалните мрежи и да вземат
информирани решения. (из Плана за действие за
европейската демокрация)

което интегрира традиционните медии (медийна
грамотност) и информационно-комуникационно
технологичните компетенции (цифрови умения,
цифрова грамотност).
В своята научна статия от 2010 г. „Дефиниране на
понятието цифрова грамотност“ проф. Дейвид
Бъкингам - един от водещите изследователи в
полето на медийното образование и медийната
грамотност - отбелязва, че новите цифрови медии
вече не могат да се разглеждат просто като
преносители на информация или технология.
Интернет, видеоигрите, цифровото видео, мобилните
телефони
и
други
съвременни
технологии
предоставят нови начини за опосредстване и
представяне на света и за комуникация. В резултат
на
конвергенцията
границите
между
информационни и други медии стават все поразмити6.

Уменията за медийна грамотност помагат на
гражданите да проверяват информацията, преди да
я споделят, да разберат кой стои зад нея, защо е
разпространена сред тях и дали е надеждна.
Цифровата грамотност, от своя страна, дава
възможност на хората да участват разумно,
безопасно и етично в онлайн средата. (пак там)
Взети заедно, промените по отношение на
цифровизацията
и
глобализацията
налагат
предефинирането на медийната грамотност с едно
по-многозначно определение – такова,

6. Buckingham, D. (2010) Deﬁning Digital Literacy. in Medienbildung
in neuen Kulturräumen. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
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Извън училище децата се ангажират с тези медии не
като технологии, а като културни форми: те не ги
възприемат като технически инструменти, а като
част от своята популярна култура и от ежедневните
им преживявания. Новите медии не могат да бъдат
адекватно разбрани, ако бъдат разглеждани просто
като машини и техника или като хардуер и софтуер.
(пак там)
Ако преподавателите желаят да използват тези
медии в класната стая, те не могат да си позволят да
пренебрегнат тези преживявания: напротив, трябва
да предоставят на учениците средства за
разбирането им, отбелязва Бъкингам. Въз основа на
изведените аргументи може да се заключи, че
цифровата грамотност, за разлика от компютърната
грамотност, не е просто комплекс от технически
умения, а съвкупност от средства за културно
разбиране

От съществено значение при разработването на
политики е да се гарантира, че терминът "медийна
грамотност" и неговите еквиваленти съдържат като
носеща структура и в допълнение на техническите
аспекти ядрото на медийната грамотност, а именно
способността за критично мислене (анализ, оценка) и
културата на участие (създаване, комуникация). Тази
задача до голяма степен е постигната с комплексната
концепция за спектъра от знания и умения,
необходими на гражданите на информационното
общество, реализирана от UNESCO чрез рамката за
медийна и информационна грамотност (MIL).
Понятието медийна и информационна грамотност е
дефинирано като „комплекс от знания, нагласи,
умения и практики, необходими за достъп, анализ,
оценка, използване, производство и съобщаване на
информация и знания по творчески, правни и етични
начини, като се зачитат правата на човека“7
7. UNESCO, IFAP, IFLA (2012). The Moscow Declaration on Media
and Information Literacy
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В отговорите на въпроса “Как разбирате понятието
“медийна грамотност" информация се споменава 273
пъти, интернет - 52 пъти, а прилагателното
фалшив/а/и се среща 70 пъти, например:

“Почти като ""другия вид"" грамотност, само че меийна..
:D А, ето и по-сериозен отговор. Това е способността на
човек да борави адекватно в медийното пространство,
да умее да идентифицира различните видове медии, да
е наясно с предназначението им и да знае, как точно
да си служи с тях, за постигане на нужните за него
цели. Не на последно място по важност е и знанието,
как безопасно да се пребивава в медийното
пространство, също и умението да се разпознават
фалшивото, непотребно или опасно съдържание тъй
като за много деца, а и възрастни тази тема е доста
неясна."

“Способност да се различават надеждни източници,
фалшиви новини, тролове, пропаганда и т. н.”
“Да успяваш да пресяваш фалшивите новини, да
декодираш посланията”
“Да различаваш фалшивите новини, да четеш с
разбиране, да отсяваш стойностните публикации от
фейк!”

“Разпознаване на фалшиви новини, общуване, изказ и
други”

“Да може да отсяваш фалшивите от истинските
новини - да знаеш как да провериш информацията.
Да виждаш зад гръмките заглавия, които имат за цел
само да привлекат внимание, а статията/репортажа
не дава никаква съществена информация.”

“Използване на повече източници на информация,
разпознаване на фалшиви новини и пристрастия в
медии, критично отношение към сензации и
провокации.”

27

Провеждането на допитвания онлайн позволява на
респондентите
да
търсят
допълнителна
информация,
по-специално
в
подкрепа
на
отговорите, които дават на отворени въпроси като
тези за значението на едно или друго понятие. Около
1/10 от респондентите са се позовали на или са
цитирали дословно определението от статията на
тема медийна грамотност в българската версия на
Уикипедия. Това се потвърждава и от рязкото (и
епизодично) увеличаване в периода на попълване на
анкетната карта на посещенията в страницата със
статията в Уикипедия.

респонденти прилагат своите цифрови умения и
информационна грамотност. Сблъсквайки се с
понятия, относно чието значение не се чувстват
сигурни и преценяват, че трябва да проверят в
надежден източник, някои от родителите са
направили търсене в уеб.
Търсене в Google по тези две ключови фрази
показва, че респондентите са избрали най-високо
позиционираните резултати на търсачката, в които
тези понятия са дефинирани и/или разяснени. Нито
един от използвалите някой от тези източници обаче
не е посочил, че се позовава на предложените в тях
определения.

В отговорите се срещат цитати и от статията на
български език тема медийна грамотност в EPALE на
Gerhard Bisovsky - генерален секретар на Асоциацията
на австрийските центрове за образование на
възрастни.

Както може да се види и от значителния брой
отговори, в които респондетите правят връзка
между медийната грамотност и естеството на
информацията, която консумират (основно по
разделителната
линия
вярно/невярно,
истинско/фалшиво), преобладава представата, че
медийната грамотност се отнася изключително до

Установеното позоваване при формулирането на
отговори на въпросите за определенията на медийна
грамотност и на дигитално-медийна грамотност
свидетелства за начина, по който самите
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новинарско съдържание и до разпознаването на
фалшиви новини. Някои от респондентите разбират
медийната грамотност като едно или повече умения
и качества, отнасящи се по-скоро до работата на
журналистите:

„Спазване на определени правила“

“Нещо

“Те влияят върху ежедневния живот”

свързано

с

„Да се интересуват от медий.“ (запазено е
оригиналното изписване; мн. ч с “й” се среща
относително често в отговорите)”

журналистика.”

“Да се доверяваме на сигурни източници”

„Информацията да бъде добре подбрана, точна, ясна
и лесно разбираема. Репортерите да говорят четливо,
разбираемо и ясно.“
“Да разграничаваш платената
продукция от безпристрастната.”

“Да си грамотен относно техника, социални медии,
новини”

журналистическа

“Способност за комуникация чрез медийни форми.”
С 3 са оценени отговори, в които е посочен повече
от един ключов аспект на МГ;

Примери за отговори, оценени с 1 и 2 по скалата 0-5,
където 0 отговаря на липса на отговор или отговор
“не разбирам”; 1 е елементарно определение тип
"нещо, свързано с медии"; а 2 - идентифициран е
ключов аспект на МГ, но само един, са:

“Възможността на хората да различават видовете
медии и да пресяват информацията получена от тях.”
“Умения
и
знания,
които
позволяват
на
потребителите да използват медиите ефективно и
безопасно.”

„Информираност от научно популярни канали и други
подобни!“
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“Начин да разпознаваш различни
видове медии и да се обменят
съобщения чрез тях.”
“Да се разпознават различните
медии и разбират съобщенията от
тях.”
Следващите
два
примера
са
разчетени като ясно разбиране за
ролята на МГ за извличане на
смисли и взаимодействие с медиите
(4).
“Способността на потребителите да
различават
различните
видове
медии и да могат да използват
ефективно
и
безопасно
съобщенията,
които
се
разпространяват чрез тях.”

“Правилният и безопасен начин за
използване на медиите. Умение,
които всеки трябва да притежава, за
да гледа по критичен начин на
информацията и да не става волен
или неволен разпространител на
фалшиви новини или език на
омраза.”
14 от дадените 785 определения са
оценени като експертно разбиране
на понятието, всички най-важни
компоненти и приложението на
медийната грамотност.
“Медийната
грамотност
е
способността да се комуникира
компетентно във всички медийни
форми, както и да се намира,
разбира, анализира, оценява и
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участва с въздействащи образи,
думи и звуци, които съставляват
съвременната ни масмедийна
култура.”

“Медийната грамотност изисква човек да бъде
активен, да има развити способности за
възприемане, създаване, анализ и оценка на
медиатекстове,
да разбира социокултурния и
политическия контекст на функциониране на
медиите в съвременния свят, условностите и
представителността на системите, използвани в
медиите;

“Медийна грамотност е способността да се
идентифицират различни видове медии и да се
декодират съобщенията, разпространявани чрез
тях. Отнася се до уменията, знанията и разбирането,
които позволяват на потребителите да използват
медиите ефективно и безопасно.”
При 560 от респондентите (тоест близо
половината) определение за медийна грамотност
липсва или е твърде общо/повърхностно
(отговори, кодирани с 0 и 1 по посочената скала). С
добавянето на отговорите, кодирани с 2, делът на
хората с липсваща, смътна или ограничена
представа за медийната грамотност като
комплекс от знания, умения и нагласи, достига
65%.

Медийната грамотност повлиява на всички избори,
които човек предприема – какво да бъде
поведението му онлайн, как да се отнася към
другите хора, каква информация да потребява и
споделя.”
“Съзнателна и активна употреба от страна на
гражданите на всички налични медии – цифрови и
аналогови – за да участват оптимално в днешното
общество и да оптимизират качеството си на живот.”
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В отговорите на въпроса “Как разбирате понятието
“дигитално-медийна
грамотност"
36
от
респондентите са цитирали дословно или частично
първото, второто или първите две изречения от
материал на Центъра за безопасен интернет,
публикуван във връзка с кампанията “Учителбудител в дигиталната ера” от 2018 година – първи
резултат в Google при търсене на български език по
ключова фраза „дигитално-медийна грамотност“:
“Дигитално-медийната грамотност е много важна за
иновациите, растежа и просперитета на днешните
общества. За съжаление не всеки потребител има
необходимите знания, умения и нагласи, за да
използва медии като интернет по критичен и
креативен начин.”

“Дигитално медийната грамотност ни е необходима
за да не бъдем лесно манипулирани. Това са
уменията, които всеки човек трябва да притежава, за
да не става съпричастен към разпространението на
фалшиви новини.”
Подобно на данните от лексикалния анализ на
отговорите на въпроса относно значението на
медийната грамотност, подреждането на думите
във всички подадени отговори на въпроса “Как
разбирате
понятието
дигитално-медийна
грамотност"
по
честота
показва,
че
взаимодействието с информация отново е найчестата асоция, която участниците в това допитване
са направили:
“Използване на дигитални продукти за намиране на
информация, общуване и създаване на съдържание.“

Други са се позовали на интервюто за БНР от 2020
г. на Ивайло Спасов от UNICEF - втори резултат при
търсене в Google.

“Умения за работа с информация с дигитални
устройства”
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“Да можеш да получаваш и сортираш необходимата
ти информация от различните средства за масова
информация. А после ДА ПОТЪРСИШ В ИНТЕРНЕТ И
ДА ОТСЕЕШ само това, което е истина от всичките
лъжи, бълвани от всякъде.” (запазено е оригиналното
форматиране на текста на мнението)

В следващите карета с цитати са включени
някои от най-задълбочените и валидни
определения за цифрова грамотност и
медийна грамотност в цифрова среда, наред с
няколко коментара, които издават по-скоро
определен тип убеждения (напр. отбелязаните
с *).

Информация се споменава в 210 (близо 18%) от
отговорите, интернет - в 176, онлайн - 48, устройства
- 69, а технологии - 40. Прилагателното фалшив/а/и
се среща два пъти по-рядко в предложените
определения на “дигитално-медийна грамотност” 34 пъти, а социални мрежи - 44 пъти. Създаването
на съдържание е идентифицирано като елемент на
медийната грамотност в цифрова среда от едва 19
от респондентите.
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„Грамотни в онлайн пространството,
за
да
не
бъдем
лесно
манипулирани, начин на поведение
онлайн спрямо другите хора,
критични към всяка информация, за
да
не
станем
неволни
разпространители на фалшиви
новини“

„Умението да се отсява достоверна от
подвеждаща информация, да се
подбират сигурни канали за проверка
на фактите в дигитална среда (вкл.
социални мрежи), умение да сме в
безопасност и да управляваме
използването на личните си данни
онлайн.“

„Като "медийна грамотност", но
пренесено в дигитална среда и
включващо също информация и
източници, разпространявани в
социалните мрежи.“

„Без да имат необходимите знания и
умения,
децата
ограничават
употребата на интернет и дигитални
устройства
до
занимания
без
образователна стойност и са в риск от
излагане на вредна информация и
поведение, с които те не са подготвени
да се справят.“

„Знания и умения за ефективна
употреба на цифрови устройства,
както и на информацията в
интернет.“

Да знаят къде и каква информация
да търсят, за да извлекат полза от
търсенето си“
„Умението да ползваш дигитални
технологии, устройства и социални
мрежи,
за
да
намираш,
организираш,
обработваш,
оценяваш
и
комуникираш
информация по подходящ начин.“

„Умението да се отсява достоверна
от подвеждаща информация, да се
подбират сигурни канали за
проверка на фактите в дигитална
среда (вкл. социални мрежи),
умение да сме в безопасност и да
управляваме използването на
„Способност да се разграничават личните си данни онлайн.“
видовете медии и умение да се борави
с тях ефективно.
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„Дигитално-медийната грамотност
на децата е тясно свързана с
родителите и учителите и техният
опит в интернет пространството."
„Това е събирателно понятие за
уменията, които всеки човек
трябва да притежава, за да гледа
по
критичен
начин
на
информацията и да не става
съпричастен
към
разпространението на фалшиви
новини или език на омраза.“
„Използване
на
различни
приложения и програми (от моб.
устройство, компютър и пр.) и
прилагането им на практика.“

„Съвкупността от умения, които ни
позволяват да работим ефективно с
дигитални технологии, устройства и
социални мрежи, да взаимодействаш
с онлайн общности, да намираш,
организираш, обработваш, оценяваш и
комуникираш
информация
по
подходящ начин.“
"Човек да умее да се ориентира в
морето от информация, което го
залива онлайн. спазване на етикет
при общуване все едно е ""очи в очи""
със събеседника си. Познаване на
рисковете в интернет. Защита на
личните данни - сложни пароли,
неразкриване на никакви лични
данни."
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„Учене, общуване посредством
новите технологии. Получаване
на информация чрез документи
или други средства посредством
онлайн достъп до сайтове,
платформи и др.“
„Да не се информирам от
сайтовете
на
мейнстрийм
медиите.“*
„човек има ли грамотност по
начало, тя ще си се прехвърли и
в медийната, и галактическата,
иии интеркосмическата среда!
Така че нека наблегнем на
грамотността в общ план, това
разделяне няма да помогне. :-)” *

„Разбирам това понятие като
уменията на потребителите да
използват дигиталните средства
пълноценно. Това според мен е
необходимо
и
значимо
за
развитието на обществото“
„Човек да е наясно, какво да бъде
поведението му онлайн, как да се
отнася към другите хора, каква
информация
да
използва
и
споделя, как да се справя с
дезинформацията. Да различава
фалшивите
новини
от
достоверните и също да знае как
да
се
предпази
в
онлайн
пространството.“
„Способност да се разграничават
видовете медии и умение да се
борави с тях ефективно.

Да знаят къде и каква информация да
търсят, за да извлекат полза от
търсенето си“
„Умението
да
се
проверява
достоверността на информацията от
няколко
различни
източници,
преценка на целите на информацията
/преглед за скрити послания/, метод
на
разпространение,
авторство,
актуалност
към
момента
на
публикуване“.
„Без да имат необходимите знания и
умения,
децата
ограничават
употребата на интернет и дигитални
устройства
до
занимания
без
образователна стойност и са в риск от
излагане на вредна информация
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и поведение, с които те не са
подготвени да се справят.“
Дигитално-медийната грамотност
улеснява
комуникацията
и
разбирането на информацията.
Децата ни през различните
възрасти използват различни
дигитални устройства - таблети,
телефони, лаптопи и затова е
много важно да придобият
необходимите знания, умения и
нагласи за използването на
интернет по критичен и креативен
начин.
„Способността на хората да
разбират
и
боравят
с
информацията
от
интернет
пространството и носителите на
информация“

Недалите определение на въпроса за дигиталномедийната грамотност са с 12% повече от
неотговорилите
на
въпроса
за
медийната
грамотност. Същевременно много от отговорилите
на втория въпрос покриват изцяло критериите за
много добро разбиране на значението на медийната
грамотност, като се има предвид, че в съвременната
цифровизирана и конвергентна медийна среда
медийната грамотност не се ограничава само до т.
нар. традиционни медии - електронните и печатни. В
този
смисъл
разбирането
за
обхвата
и
приложението на медийната грамотност еволюира
паралелно с технологичното развитие на медиите,
възникването на нови медийни формати, нов тип
посредници, нови канали за дистрибуция и начини за
взаимодействие с медийно съдържание.

медии и формати) се свързва преди всичко с
рекламата в електронните медии и печата, както и с
външната реклама, съвременните й измерения
покриват всякакви форми на спонсорирано
съдържание
като
т.нар.
адверториъли,
таргетираната реклама в социалните медии,
промотирането на продукти от инфлуенсъри,
блогъри и влогъри - често без да бъде обозначено, и
т.н.
Разбирането на някои от ключовите характеристики
на платформите (като Facebook, Instagram, Twitter,
YouTube, TikTok) от гледна точка на предлагането на
потребителско съдържание и всякакво съдържание
на трети страни (медии, публични фигури,
рекламодатели и т.н.) по подразбиране е част от
актуализираната рамка за медийна грамотност,
въпреки че в правен смисъл този тип онлайн
посредници не са медии. Това може да се види от
обновената (разширена) рамка за медийна и
информационна рамка на UNESCO.

Така например ако дълги години грамотността за
търговски съобщения (идентифициране и разбиране
на целите, посланията, техниките за убеждаване и
ефектите на рекламните съобщения във всякакви
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цифровата грамотност, грамотността за социални
медии и грамотността за цифрови медии, изведени
като отделни видове грамотност, са част от цялото.
Това разграничаване и осмислянето на ролята на
медийната регулация и редакционната отговорност
са от съществено значение за изграждането на
медийната грамотност на съвременния потребител,
който вече не е само консуматор на медийно
съдържание, но и създател, както и важен елемент
по веригата на разпространение на съдържание.
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НАГЛАСИ

Подобряване
на
цифровите
умения
и
компетентности, както и на критичното мислене и
устойчивостта
срещу
претоварването
с
информация и дезинформацията, е стратегическа
цел в Плана за действие в областта на цифровото
образование на ЕК за 2021—2027 г. Съществува
разбиране, че институциите за образование и
обучение
могат
да
окажат
помощ
при
изграждането на устойчивост към претоварването
с информация и към дезинформацията, която се
разпространява още повече по време на криза и на
големи социални сътресения, както и че
преподавателите се нуждаят от помощ за
усвояването
на
цифровата
педагогика
и
придобиване на умения за използване на цифрови
инструменти. Борбата с дезинформацията и езика
на омразата посредством образованието и
обучението е от решаващо значение за
ефективното участие в обществото и в
демократичните процеси, особено на младите хора.
Повече от 40 % от тях са на мнение, че критичното
мислене, медиите и демокрацията не се
„преподават достатъчно“ в училище.

Същевременно само 7% от респондентите в
настоящото проучване идентифицират училището и
учителите като главните действащи лица, които
следва да развиват медийната грамотност на
децата.
Малко по-малко от половината от тях са на мнение,
че училището по-скоро успява да развива в
достатъчно голяма степен МГ на децата; Според 1/5
от избралите този отговор училището изобщо не
участва в развитието на МГ на децата или защото не
е застъпена в учебната програма, или защото
учителите нямат необходимата квалификация
Приблизително трима от четирима от родителите
осъзнават споделената отговорност на всички,
включително на семейството (12,4%) и на медиите
(едва 1,8%), а 2% са на мнение, че децата се справят
чудесно и сами (не са необходими целенасочени
действия).
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38% от респондентите са на мнение, че училището
изпълнява някаква роля, но има какво да се желае.

дванадесет препоръки за медийното образование от
2007 г. поставят началото на включването на
медийната грамотност в училищната програма чрез
специфични предмети. Разбирането е, че тя може да
предостави на гражданите знания и умения,
необходими за етично, отчетно и демократично
използване на медийните технологии. Освен UNESCO
и Европейската комисия, международни организации
и институции като Алианса на цивилизациите на ООН
(UNAOC) също разработват инициативи, които
насърчават включването на медийната грамотност
във формалното образование още от най-ранна
възраст.

Едва 27% са посочили избираемия отговор „по-скоро
да“ в отговор на въпрос за приноса на училището, а
13% се затрудняват в даването на оценка.
Сами по себе си технологичното оборудване на
училищата и повишаването на компютърната
грамотност на учителите - тоест инструменталните
умения да работят с новите технологии - не са
достатъчно условие за изпълнение на заложените
цели в новата многогодишна рамка на ЕК, нито за
разгледаните по-рано рамкови изисквания за
резултатите
от
обучението
по
гражданско
образование в България (Наредба 13).

На ниво учебна програма на средното образование в
България медийната грамотност е включена в
предметната област „Електронно управление и
медийна грамотност“ като част от обучението по Час
на класа с общо 10 учебни часа за двете теми за
дванадесетгодишния курс. С промените в учебното
съдържание и квалифицирането на преподавателите
чрез курсове за повишаване на медийната,
информационната и цифровата им грамотност,

В Европейския съюз инициативи като Декларацията
на UNESCO от Грюнвалд за медийно образование от
1982,
Александрийска
декларация
за
информационна грамотност и учене през целия
живот от 2005 година и Парижката програма —
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каквито все по-интензивно организира и провежда
Коалицията за медийна грамотност, се увеличава
потенциалът
на
програмите
по
общообразователните предмети, така че всички тези
компетентности
(в
по-голяма
степен
информационната и в по-малка - медийната) да
бъдат развивани мултидисциплинарно и системно.

Също през 2021 година приключи тригодишният
международен проект Европейска инициатива за
подготовка на обучители по медийна грамотност
(European Media Coach Initiative), съфинансиран по
програмата "Еразъм плюс", в който участва и
Софийският
университет,
представляван
от
Факултетът по науки за образованието и изкуствата
(ФНОИ), Факултетът по журналистика и масова
комуникация (ФЖМК) и Факултетът по класически и
нови филологии (ФКНФ).

През 2021 г. Коалицията за медийна грамотност
издаде наръчника „Медийна грамотност през
дистанционно обучение“. Той стъпва на принципите
и
уроците
в
методиката
“От
дигитална
компетентност към дигитално гражданство”,
разработени от Национален център за безопасен
интернет и Факултета по начална и предучилищна
педагогика на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, и се доказа като полезен учебен ресурс
за провеждане на интензивни, практически
ориентирани онлайн курсове с преподаватели.

Основният фокус на проекта е подобряването на
нивата на медийна грамотност сред младите хора
чрез обучението на медийно грамотни специалисти,
работещи с младежи в училища, младежки центрове
и в неформален контекст като библиотеки и музеи.
Непосредствено след началото на проекта ФНОИ
въведе следдипломна програма по медийна
грамотност, насочена към студенти, учители,
журналисти и други професионалисти, имащи
интерес към медийното образование, а обучението
по медийна грамотност беше добавено към някои
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от бакалавърските и следдипломните програми,
преподавани в Софийския университет - Медийна
педагогика
и
художествена
комуникация;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Интеркултурно образование и междукултурна
комуникация
(на
ФНОИ);
Методика
на
чуждоезиковото обучение и Комуникация: език,
литература, медии (на ФКНФ); Комуникационен
мениджмънт (на ФЖМК).

“10

мита

за

"страшния"

интернет”.

Те са разработени от Асоциация Родители/Център за
безопасен интернет - две от организациите,
членуващи в Коалицията за медийна грамотност,
които играят ключова роля за повишаване на
осведомеността на родителите едновременно за
възможностите и за рисковете онлайн.

Българските родители също получават подкрепа,
изразяваща се в обучения и ресурси, така че да
участват по-активно и ефективно в развиването на
цифровите умения и медийната грамотност на
децата.
Такива са например наръчниците “Грамотни деца в
дигиталната ера: Компас за родители”, предназначен
за родители на деца от 3- до 11-годишна възраст, и
“Как да не загубим детето си във виртуалния свят” за
родители на деца в предучилищна възраст и начален
курс на образование, както и книжката за родители
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Има връзка, но освен литературни текстове, децата
трябва да се учат да анализират и медийни текстове

Само 10 от предложилите точна и изчерпателна
дефиниция за медийна грамотност (в отговор на
въпроса “Как разбирате понятието “медийна
грамотност"?)
са
на
мнение,
че
между
функционалната
грамотност
и
медийната
грамотност на децата няма никаква връзка
(“Смятате ли, че има връзка между функционалната
грамотност (четене с разбиране) и медийната
грамотност на децата?”); няма нито един, който да не
е разбрал въпроса. По-малко от осем процента от
респондентите (93 от 1190) са избрали отговора
“няма никаква връзка”, докато общо 87% са
отговорили, че връзка има, но повече от половината
от всички участници са на мнение, че освен
литературни текстове, децата трябва да се учат да
анализират и медийни текстове.

Международното изследване на постиженията на
учениците PISA има за цел да определи доколко
учениците в края на задължителното училищно
образование са придобили познанията и уменията,
необходими за конкурентно участие на трудовия
пазар и пълноценна личностна и професионална
реализация. В този случай понятието „грамотност“ е
дефинирано широко като „уменията на учениците да
намират, осмислят, преобразуват и представят
информация; да решават проблеми в ситуации,
близки до реалните“.
Изследването се провежда на всеки три години
(последното е от 2018 година, предстои ново през
2021 г.) и оценява гимназисти на възраст 15-16
години в социално-икономически и културен
контекст. Данните и анализите на програмата
служат за оценяване на ефективността и
идентифициране на силните и слабите места в
образователните политики и учебните програми. Те
са индикатор за качеството на образованието, а
освен това са включени в композитния Индекс на
медийната грамотност.

Спецификите на медийните текстове и извличането
на информация от тях е заложено в учебните
програми по български език, но резултатите от
тестовете
PISA
на
българските
ученици
свидетелстват за дефицити.
(Вж. Резултати от
участието на България в програмата за международно
оценяване на учениците PISA 2018. 2019)
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Индексът се изготвя от Институт „Отворено
общество София“ от 2017 година насам.

Индексът оценява потенциалната устойчивост към
манипулация на общественото мнение чрез
разпространението на дезинформация в 35
европейски държави - всички държави членки на
ЕС, Обединеното кралство, Исландия, Северна
Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания,
Черна гора и Турция, като се използват индикатори
за медийна свобода, образование и доверие между
хората. След индикаторите за медийна свобода на
Freedom House и на Репортери без граници, найголяма тежест имат индикаторите за качество на
образованието и по-специално резултатите на
участващите в индекса държави от последното към
съответната година провеждане на PISA. Именно
четивната грамотност, разбирана като комплекс от
езикови и когнитивни компетентности, които
включват разбирането на смисъла на текстове с
различна дължина и насоченост и обединяването
му с познанията за света, има най-голяма тежест
измежду
индикаторите
за
качество
на
образованието.

Умението да се установява с категоричност степента
на достоверност на информацията, извличана от
текст, е разпознато и откроено като съществен
елемент от новото разбиране за четивна грамотност,
възприето в PISA 2018. Способността за откриване на
противоречия и неточности в информацията и
уверената навигация в глобалната мрежа, най-вече
чрез употребата на инструменти като търсачки (от
Google до търсачките в онлайн библиотеки и
социалните мрежи), са пряко свързани с активното
четене в цифрова среда, което заема все по-голям дял
от ежедневното взаимодействие с текст на хората от
всички възрасти. (доклада за България, стр. 14)
В изданието на индекса за медийна грамотност за
2021 първите пет места са заети (в низходящ ред) от
Финландия, Дания, Естония, Швеция и Ирландия.
България заема 30-то място (- 3 точки спрямо 2019 г.,
– 1 спрямо 2018 г., -2 точки спрямо 2017 г.)
Държавите с най-високи резултати по четена в PISA са
Китай (555 т.), Сингапур (549 т.), Макао, Китай (525 т.),
Хонконг, Китай (524 т.) и Естония (523 т.).
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Средни резултати на българските ученици в различните етапи на PISA

Резултати от участието на България в програмата за международно оценяване на учениците PISA 2018

Делът на българските ученици под „минималното
ниво на владеене“, което всички ученици трябва да
придобият до края на задължителното си
образование, е висок. И през 2018 г. средният
резултат по четене на България отново е под
средния за ОИСР (500 т.) – 420 т. (доклада за
България, стр. 14)

година, голяма част от която премина в
дистанционна форма на обучение при значителни
разлики в начина на провеждане на часовете
(синхронно-асинхронно), респективно на качеството
на учебния процес (училищата с най-високи
резултати и по двата предмета са предимно
математически и езикови гимназии от големите
градове).

Като цяло десетокласниците лесно извличат
информация от текст и таблица при задачите с
избираем отговор, но имат проблем при
обработването на информация, когато от тях се
изисква свободен отговор, установиха и експертите
на Министерството на образованието и науката
чрез анализ на резултатите от задължителния изпит
(национално външно оценяване) по български език
и литература (БЕЛ) след 10 клас8. Над половината от
седмокласниците не разчитат внушенията в откъс
от изучавана творба, отбелязва МОН и в анализа на
представянето на учениците на НВО по БЕЛ след
седми клас9. Оценяването се проведе през юни 2021
година - в края на втора поредна учебна

В този смисъл резултатите от проучването сред
родители може да се интерпретират като
потвърждение на общите изводи за необходимост от
целенасочена работа за повишаване на четивната
грамотност на учениците, за което би трябвало да
допринася както училището (учебният процес), така
и семейството. Как на практика може да се
насърчава и развива този вид грамотност на децата
в семейна среда? Най-вече чрез разговорите и
съвместните занимания с всякакви текстове, в т.ч.
медийни (като медиен текст не се разбира тясно в
смисъла на печатно слово) и чрез системното
изграждане на активно и критично взаимодействие
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с всякакви източници на информация - от
учебниците (как и защо съдържанието в тях е
организирано по този начин, как се допълват
текстовете, таблиците, схемите, изображенията, или
т.нар.
мултимодалност
при
поднасяне
на
информацията), през художествената литература, до
развлекателното и новинарското съдържание във
всички видове медии - печатни, електронни, онлайн.
Предвид недостатъчното време за дискусии в
учебните часове, ролята на семейството може да
бъде първостепенна, но това означава осъзнато и
целенасочено
развиване
на
медийната,
информационната и дигиталната грамотност и на
родители.

8. Десетокласниците по-добри по български език отколкото по
математика
9. Резултатите на изпитите в VII клас най-високи за последните
три години
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Не, защото учителите нямат необходимата квалификация

Всичко ме безпокои, защото аз самият/та
не се чувствам достатъчно компетентен/а,
за да му помагам
Нищо не ме безпокои - децата днес едва ли
не по рождение знаят как да се оправят с
устройствата и да се ориентират в интернет

*

* Няма достатъчно житейски опит и познания, за да разпознава дезинформация,
конспиративни теории, език на омразата, стереотипизация и др.

Отговори на родители на деца между 6 и 10 г. (n=430)

9

30

4

86*

53

7
82

22

* брой респонденти (измежду 430 в групата), посочили съответните часове

Отговори на родители на деца между 11 и 14 г. (n=500)

1

8

36

14

25

19

62

41

43

2
66

55

18

* брой респонденти (измежду 430 в групата), посочили съответните часове

Отговори на родители на деца между 15 и 18 г. (n=259)

4

20

12
6

12

4

25
17

18

8
21

29

* брой респонденти (измежду 430 в групата), посочили съответните часове

От разбиването на отговорите в три групи според
възрастта на детето може да се проследят
промените в нагласите на родителите, преди всичко
в степента на безпокойство относно различни
рискове и възможни негативни ефекти, но и в
аспектите от взаимодействието между децата и
съдържанието, които преценяват като най-важни.
Така например отговаряйки на въпроса „Ако детето
Ви има профили в платформи и е активен
потребител, изпитвате ли притеснения относно
преживяванията му онлайн?“ родителите на поголеми деца демонстрират по-слабо безпокойство
във всички категории – рисковете от тормоз онлайн,
злоупотреба с лични данни и измама, сблъсък с
подвеждаща информация и липса на контрол.

усилия, така и в резултат на ролята на училището.
Закономерно, децата без профили в онлайн
платформи са най-много в най-малката възрастова
група и най-малко – в тази на деца между 15 и 18
години. Притеснението за личните данни на децата и
попадане в ситуации, при които могат да бъдат
измамени, е най-голямо за родителите на деца в
средната възрастова група, на което се дължи и
първото място на това безпокойство в общото
отчитане на данните.
На какво съдържание може да попадне детето не
само, ако/докато е в социалните медии, но и изобщо чрез своето свързано с интернет устройство, е найголямото безпокойство на родителите. Докато всеки
четвърти родител (измежду анкетираните 1190)
заявява, че е напълно спокоен, тъй като „децата днес
едва ли не по рождение знаят как да се оправят с
устройствата и да се ориентират в интернет“,
останалите
3/4
посочват
естеството
на
съдържанието, до което детето, разполагайки с
устройство, може да достигне, като най-сериозна
причина за притеснение.

Прави впечатлени, че за родителите на деца в
гимназията
изобилието
от
подвеждаща
информация, разпространявана онлайн, е нещото,
което
предизвика
най-голямо
безпокойство.
Същевременно родителите в тази група са найуверени в степента, до която децата им са
подготвени, както поради техните целенасочени
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Макар и с малък аванс, съдържанието се възприема
от родителите като по-голям риск за благополучието
на децата от т.нар. екранно време – часовете, които
децата ежедневно прекарват с устройство,
независимо от целите на употребата му.

"твърде много време" според Вас?“, филтрирани
според възрастовата група, в която попада детето,
дават информация за промените в представите, а
вероятно и в критериите на родителите, що се
отнася до границата между полезно и вредно, без в
тази преценка да се изхожда от конкретните
занимания
на
децата,
докато
използват
информационно-комуникационни технологии. Има
основания да се предположи, както въз основа на
многото изследвания относно екранното време на
децата, така и предвид увеличаването на времето
(часовете), които респондентите в това проучване
назовават като “твърде много” за децата им
успоредно с увеличаването на възрастта, че поголемите деца прекарват повече време с
устройства от по-малките. Така формулирани
въпросите не дават допълнителна информация за
разпределението на времето между онлайн
училище, подготовка за училище, комуникация,
мултиплеър игри и други занимания на децата,
извършвани чрез устройството, което им е
предоставено.

При разбиването по групи отново се наблюдава
намаляване на тревожността на родителите по
отделните фактори, с изключение на екранното
време – за родителите на деца в гимназията
времето, прекарано с/пред устройство, предизвиква
по-голямо притеснение, в сравнение с родителите на
деца в началния курс на образованието. Обратното –
на какво съдържание може да попадне детето и
ефектите
от
сблъсъка
с
дезинформация,
конспиративни теории, език на омразата и други
видове вредно и незаконно съдържание от този
спектър, в комбинация с недостатъчния опит,
притеснява осезаемо повече родителите на помалки деца.
Инфографиките, които илюстрират данните от
отговорилите на отворения въпрос „колко време е
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УЧАСТИЕ

Гледането на филми и телевизионни предавания,
различни от сериали, са съвместните дейности на
родители с деца, свързани с консумацията на
медийно съдържание, които се практикуват в наймного семейства. В дъното на тази своеобразна
класация на популярността на различни видове
занимания, в които медийното съдържание заема
централно място, са видеоигрите и подкастовете.
Четенето на книги, гледането на видео и
преглеждането на страници и приложения в уеб
също са сред предпочитаните съвместни дейности
между родители и деца, като напълно закономерно
четенето на книги е много по-застъпено при
родителите на по-малки деца.

От дейностите по създаване на медийно
съдържание най-разпространено е изработването
на презентации, което в най-голяма степен се
дължи на проектните дейности, давани в училище.
Съвместното обработване на снимки и заснемане
на видео също се практикуват в семейна среда,
докато записването на геймплей и подкаст и
създаването на блог статии и статии в Уикипедия е
многократно по-рядко практикувано занимание, в
което участват заедно деца и родители.
Последното – създаване или редактиране на статия
в Уикипедия – е пропусната възможност за
занимание с много висок коефициент на полезно
действие по отношение на информационната,
цифровата и медийната грамотност на хората от
всички възрасти и очевидно трябва да се
насърчава и популяризира чрез формалното
образование и обучения за учители и родители.

Единственото занимание, което получава по-голямо
внимание от родителите на по-големи деца, е
слушането на радио и на подкастове, което би могло
да бъде свързано с нарастването на интереса на
децата към аудио форматите с увеличаването на
възрастта.
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Не, детето се оправя изцяло само в
интернет и си намира източници

Обяснил/а съм на детето да гледа само медиите
(програмите, предавания, издания, канали в
YouTube и т.н.), които гледам и препоръчвам аз

*

* какво му харесва или не му харесва в дадена програма, за кого е предназначена, какви
послания/внушения предава, намира ли източника за надежден, информацията - за достоверна?

НАБЛЮДЕНИЕ

През по-голямата част от учебната 2020-2021 година
децата в училищна възраст учиха от разстояние като
участваха в синхронни и несинхронни образователни
дейности и общуваха с преподавателите и
съучениците си изключително онлайн, без да
напускат домовете си. Причината децата и техните
близки да преминат към дистанционно обучение и
работа - социалната изолация, установена като
ключова противоепидемична мярка за ограничаване
на разпространението на Covid-19 - постави
семействата в необичайна ситуация.

Дистанционното обучение води до повишаване на
участието на родителите в учебния процес, а почестото общуване и по-голямото включване на
родителите - до по-добро разбиране на труда на
учителите и повече уважение към тях, показа
проучване Асоциация Родители, проведено през
първите седмици обявяването на пандемията от
Covid-19 през пролетта на 2020 г.
Запитани за предимствата на дистанционното
обучение,
тогава
родителите
изтъкнаха
възможността да оказват по-голяма подкрепа на
децата си (42%), намаляването на риска от насилие
и тормоз в училище (42%) и по-големия интерес от
страна на учениците заради променения формат
(34%).

Пред много от родителите се разкри възможността
да бъдат по цели дни заедно, включително в
учебно/работно време, и да бъдат въвлечени по
съвсем нов начин в училищния живот - от
провеждането
на
учебни
часове,
през
самостоятелната им подготовка за училище, до
комуникацията между децата в най-различни
ситуации.

Точно година по-късно, отново отправихме въпроси,
чрез които да извлечем впечатленията на родители
по отношение на учебния процес, провеждан от
разстояние в цифрова среда, техните оценки и
безпокойства.
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Въпросите са рамкирани от основните цели на
изследването “Медиите, родителите и развитието на
децата”, отнасящи се до разкриването на навиците,
нагласите и взаимодействията между родители и
деца, които имат отношение към медийната
грамотност на новите поколения.
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През юни 2020 г. Коалицията за медийна грамотност
проведе паралелно две допитвания на тема
дистанционно обучение и медийна грамотност – до
учителите и до учениците. 144 деца и 337
преподаватели попълниха онлайн анкетните карти,
отговаряйки на въпроси, отнасящи се до специфични
дейности, методи и целенасочено изграждане на
компетентности, тясно свързани с медийната и
цифровата грамотност на учениците: например,
поставяни ли са на учениците задачи за екипна
работа, за намиране, оценяване и сравняване на
източници, за създаване на съдържание.

Всеки втори учител декларира, че не е поставял на
учениците си задача за работа в сътрудничество.
С изключение на шестима участници в
допитването, всички останали посочват едно или
повече предимства на дистанционното обучение.
Същевременно в края на предходната учебна
година (2019-2020) всеки седми ученик изразява
желание да се върне в класната стая, вместо да
отправи
препоръки
за
оптимизиране
на
провеждането на онлайн обучение в бъдеще.
Извлечените от допитването и до двете групи данни
разкриха някои от системните грешки в подхода от
страна
на
учителите
по
отношение
на
провеждането на учебни часове в цифрова среда.
Една от важните препоръки към учителите,
изведени на база на резултатите, бе възлагането на
задачи за създаване на съдържание, свързано с
проучване и извличане на информация, да бъде
придружавано с насоки, примери, дискусия и
изискване за рефериране към източниците на
използваните данни и твърдения.

60% от учителите не са поставяли задача, свързана с
намиране и оценяване на достоверността на
източник на информация, а по-малко от 1% са
поставяли такава задача всеки ден, след като са
обяснили на учениците си как би трябвало да се
извършва тази дейност. Едва 8% от всички
участници в допитването до преподаватели са
провели специален час за тази цел; също толкова са
поставяли задача за намиране и верификация на
информационни източници всяка седмица.
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С тази група въпроси, включени в проучването,
чиито резултати обобщава и анализира този доклад,
имаме за цел да добавим и перспективата на
родителите. Важно е да се отбележи, че интервалът
от 9 месеца между двете проучвания - допитванията
до учители и ученици от 2020 г. и допитването до
родители през 2021 г., чиито резултати са
представени, обобщени и анализирани в този
доклад, е достатъчно голям, за да не позволи
директно съпоставяне на оценките на родителите с
изводите от миналогодишното изследване.

Същевременно макар да се намира в дъното по
процент положителни отговори, не може и не бива да
се подценя фактът, че приблизително всеки трети
родител преценява, че детето е загубило интерес към
учебния процес. Най-голям е делът на 10-годишните
ученици (15%), според чиито родители интересът им
към ученето е намалял, следвани от 13 и 14годишните; под 10 години са 16% от децата от тези
380 деца.
От друга страна връзката между начина на
провеждане на учебния процес - онлайн и
отдалечено, вместо в общо физическо пространство,
което продължава да се възприема като попълноценно и естествено от всички участници в
процеса, и пониженият интерес на тези деца към
ученето, е хипотетична. Дали има такава и дали тя е
причинно-следствена може да бъде обект на
следващо
проучване,
както
и
евентуално
проследяване на промените в социализацията на
децата: в настоящото проучване 23% от родителите
наблюдават известна изолация на децата си,
изразяваща се в липса на желание да контактуват.

От горната инфографика се вижда, че според повече
от половината респонденти детето им (за което са
отговаряли в основната група въпроси) е повишило
не само компютърната си грамотност и уменията си,
свързани
с
информационно-комуникационни
технологии и приложения, но и медийната си
грамотност.
Според малко над 40% от анкетирантие децата им са
започнали да харесват училището повече, а всеки
трети отчита, че детето по-често участва в проектни
дейности.
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В края на 2020 година УНИЦЕФ България публикува
аналитичен
доклад
върху
резултатите
от
представително проучване “Mедийното потребление
и „инфлуенсърите“ на децата и младите хора в
България”, в което са взели участие 1773 лица на
възраст от 10 до 24 години, в т.ч. 237 представители
на три уязвими групи. Основните изследователски
въпроси, на които това изследване даде отговори,
са кои са източниците на информация – в т.ч.
медии, предавания, личности и др., които определят
нагласите, поведенческите модели, ценностите на
децата и младежите в България.

интересуват от новини и публицистика както онлайн,
така и когато гледат телевизия; почти не четат
вестници и списания.
Ангажираността на децата и младите хора със
социалните мрежи, приложенията за комуникация,
телевизията и видеоплатформите е ежедневна и
дълготрайна, докато традиционните медии –
вестниците и списанията, наред с книгите – почти не
намират място в рутината им, посочва се в доклада.
Девет от всеки десет анкетирани се декларирали, че
посещават социалните мрежи поне веднъж в
седмицата. Най-голяма социална мрежа, Facebook, е
и най-популярна сред
децата и младежите в
България - 69% от редовните потребители я
предпочитат, докато Instagram е първи избор на 22%
от респондентите в това проучване.

Резултатите показват, че представителите на
поколенията на цифровото време използват
интензивно социални мрежи, предпочитат да се
забавляват и да общуват помежду си, отколкото да
участват в дискусии, да създават собствено
съдържание и да учат; получават информация
едновременно от няколко източника, включително
телевизия, доста по-малко посещават сайтове,
различни от социални мрежи, слабо се

Настоящият доклад допълва картината, като дава
гледната точка на родителите. Може да се направи
предположение, че тя (картината) е толкова поправдоподобна, колкото по-малки са децата.
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Всеки шести родител не може да назове медии, на които да има достатъчно голямо доверие, а приблизително половината от
респондентите в тази група заявяват недвусмислено, че нямат пълно или никакво доверие в нито една медия (70 участници)

Избрани отговори на отворения въпрос “Посочете
три източника на информация: електронни, печатни,
онлайн медии, отделни личности и др.), на които
имате най-голямо доверие”:

медия трябва да се провери. В днешно време
сензацията продава, а медиите са машини за пари и
трябва да се внимава.“

:-)

“Не мога да кажа, че имам категорично доверие на
някого. По скоро отсявам и сравнявам информация от
различни източници.”

Ползвам ги, защото са неотменна част от работата
ми, но доверие и медия са две взаимно изключващи
се понятия, тъй като всеки нормален човек знае, че
те са доста манипулирани и контролирани и то не в
добрия
смисъл;

“Най - голямо доверие- нямам в нито една медия.
Гледам и чета разнообразни медии/ сайтове,
анализирам, преценям, отсявам.”*

Няма

Нямам

такива..

доверие

на

никой

“Нямам доверие, всеки си има гледна точка и всичко
изкривява според собствената си призма, или според
тази на влиятелните хора”

източник.

Нямам никакво доверие на масмедиите!

“Основните телевизии - Канал 1, Бтв, Нова, но не
вярвам на всеки говорещ; Споделени статии в интернет
и Фейсбук”

„В днешно време имам доверие само на сайтовете с
учебна цел и преподавателите, защото живият
контакт е най-важен.“

“не вярвам на 100% на нито една медия” (запазено е
оригиналното изписване)

„Новини по БНТ1, БНР, Всички сайтове които са
държавни или на държавни институции като общини
и др. Ако в нещо наистина важно, за каквато и да е

“Радио,тв,фейсбук”*
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“нова тв, бтв, бнт, google, wikipediia”*

Заемащата първо място в Индекса на медийната
грамотност за 2021 г. Финландия е и страната с найвисоки нива на общо доверие в медиите (65%).

*запазено е оригиналното изписване
В публикувания в процеса на анализа на данните от
това проучване доклад на Института Ройтерс за
цифровите новини за 2021 г. изследователите
извеждат като основен извод това че кризата,
отключена от пандемията на Covid-19, е показала
стойността на точната и надеждна информация в
момент, когато на карта са заложени човешки
живот. Днес аудиторията в по-голяма степен
разчита на марки (издателства), които са се
утвърдили като авторитетни и отговарящи на
стандартите
на
качествената
журналистика.
Доверието в медиите на 46-те пазара от шест
континента, обхванати от изследването, като цяло е
отбелязало ръст. И въпреки това само 44% от
общата извадка (от 92 000 души, анкетирани
онлайн), декларират, че се доверяват на повечето
новини през повечето време, връщайки се към
нивото на доверие от 2018 г. (+6% спрямо данните
от предходния доклад).

Телевизионните новини продължават да се
представят силно, докато гибелта на печатните медии
изглежда необратима. Използването на социални
медии за новини не намалява, особено при помладите хора и тези с по-ниска степен на
образование, като редовно използващите социални
медии по-често биват изложени на дезинформация
(за Covid-19), отколкото избягващите ги. (пак там)
Същевременно
обаче
дистанцията
между
надеждните медии и “останалите” се е увеличила,
подобно на пасива на социалните медии спрямо
новинарските медии от гледна точка на доверието на
потребителите10.
В този смисъл медийната грамотност е еднакво
необходима на гражданите, за да се ориентират в
медийната среда и да правят по-добър или поинформиран и критичен избор на съдържание, което
консумират, но и на медиите.
98

В състояние на информационна криза, свързана с
инфодемията12,
разпространението
на
дезинформация и съдържание с трудно проследим
произход и предназначение в онлайн платформите,
но най-вече с ниското доверие в медиите, медиите
(като бизнеси) и журналистиката (в обществен
интерес, която отговаря в най-голяма степен на
етичните стандарти) се нуждаят от медийно
грамотна аудитория, която е способна да прави подобри и по-информирани избори.

Доверие в новините като цяло - 32%; -1 място
(38-мо място от 46 държави)
Доверие в новините, които аз избирам - 37%
Доверие в новините, които ми се предлагат при
търсене - 29%
Доверие в новините в социалните медии - 29%
В България делът на гражданите, които заявяват,
че нямат доверие в медиите, и по-специално в
тяхното новинарско съдържание, е по-голям от
този на хората, които имат доверие в новините..
Обществените радио и телевизия остават
медиите, които се радват на най-високо доверие,
докато
популярни
издания,
които
често
произвеждат и разпространяват сензационни
материали,
са
оценявани
като
по-малко
надеждни11.

11. Доклад за цифровите новини на Института Ройтерс за
България
12. „Инфодемията е наличието на прекалено много
информация за даден проблем, което затруднява намирането
на решение. [...] Инфодемията може да възпрепятства
ефективните ответни действия в областта на общественото
здраве и да създаде объркване и недоверие сред хората“ из
WHO. 2020. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report
– 45

10. доклад на Института Ройтерс за цифровите новини за
2021 г.
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САМООЦЕНКА

Приблизително всеки трети (376 респонденти) са
оценили
като
отлична
собствената
си
компетентност да търсят и разпознават качествено
медийно съдържание и достоверна информация
(избирайки “Нямам съмнение в преценка си” в
отговор на затворения въпрос “Как бихте оценили
собствената си компетентност да търсите и
разпознавате качествено медийно съдържание и
достоверна информация?”). Само 6 от тях обаче са
предложили възможно най-точна и изчерпателна
дефиниция за медийна грамотност (отговаряйки със
собствени думи на отворения въпрос “Как
разбирате понятието “медийна грамотност"?”, докато
141 или не са дали определение, или определението
им
за
медийна
грамотност
е
твърде
общо/повърхностно.

компетентни, за да помагат на децата си. От тези 191
родители 17 (9%) са на мнение, че децата им се
справят по-зле от тях в навигирането и
ориентирането в съдържанието онлайн, 23 - по-скоро
по-добре, 83 - категорично по-добре, а 68 приблизително всеки трети, нито по-зле, нито подобре. От тях една трета са дали указания на децата
си да гледат само медиите (програмите, предавания,
издания, канали в YouTube и т.н.), които те гледат и им
препоръчват; с пет души повече - са дали препоръки,
но повечето детето си намира само; 56 (29%)
отговарят, че децата им си намират съдържание
съвсем сами. В същата група най-много (88) са тези,
които твърдят, че заслугата за това детето им да се
справя по-добре от тях е на самото дете, 68 - тяхна
или на другия родител, а само 11 признават ролята за
това на учителите.

191 се чувстват напълно сигурни, че могат да
преценят качеството на медиите и съдържанието,
които детето им предпочита - независимо дали са в
или извън интернет; 23 (или около 12%) от тях
отговарят положително на твърдението, че всичко
ги безпокои, тъй като не се чувстват достатъчно

11 от отговорилите, че нямат съмнения в
компетентността си да търсят и разпознават
качествено медийно съдържание и достоверна
информация и се чувстват напълно сигурни, че могат
да преценяват качеството на медиите и
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съдържанието, което детето им предпочита,
въпреки това се притесняват от всичко, свързано с
преживяванията на детето с неговото устройство,
тъй като не се чувстват достатъчно подготвени, за
да му помагат.

които имат заслуга за това (още трима номинират
по-широк кръг хора.
Любопитно е, че 113 от 376-те (30%), оценили като
отлична собствената си компетентност да търсят и
разпознават качествено медийно съдържание и
достоверна
информация
(избирайки
“Нямам
съмнение в преценка си” в отговор на затворения
въпрос “Как бихте оценили собствената си
компетентност
да
търсите
и
разпознавате
качествено медийно съдържание и достоверна
информация?”), са отговорили, че по-скоро не са
сигурни или не мислят, че могат да преценят
качеството на медиите и съдържанието, които детето
им предпочита. На въпроса за това чия е заслугата
детето им да се справя по-добре от тях в
навигирането и ориентирането в съдържанието
онлайн 143 (38%) номинират себе си и/или другия
родител, при близо 47%„ които са на мнение, че
заслугата е изцяло на детето им. Същевременно
близо
два
пъти
повече
са
тези,
които
изискват/очакват от детето им да консумират само

Картината при тези, които изобщо не се чувстват
сигурни, че могат да преценяват качеството на
медиите и съдържанието, които детето им
предпочита - независимо дали са в или извън
интернет (97 или 8% от респондентите) е следната:
според 13% от тях (около 14%) детето им се справя
по-зле от тях, според 55 (близо 56%) - по-добре, а
според 29 (30%) - нито по-добре, нито по-зле. Не са
съществени разликите в процентите между
налагащите
съдържание,
препоръчващите
съдържание и оставилите децата сами да решават
какво да консумират. Най-висок (43) е процентът на
родителите в тази група, които вярват, че заслугата
децата им да се справят по-добре от тях е на самото
дете, всеки четвърти поддържа тезата, че тя е лично
негова и/или на другия родител, и само 5 души
посочват учителите/училището като единствените,
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съдържанието, което родителят предпочита и
препоръчва (134 срещу 74 за свободен избор на
детето).

462 участници), които твърдят, че са участвали в
повече от едно такова обучение, а 290 души, или 63%
от респондентите в тази група заявяват интерес и
желание да участват в такива обучения.

Близо 39% от всички респонденти изтъкват, че не
само децата, но и родителите имат нужда да
развиват медийната си грамотност. От тях 42% не
се чувстват убедени в преценката си относно
качеството на медиите и съдържанието, които
детето им предпочита.

84% от тези 290 души са отговорили, че по-скоро или
изобщо не се чувстват сигурни доколко могат да
преценяват качеството на медиите и съдържанието,
които детето им предпочита - независимо дали са в
или извън интернет, 31% са самоопределят като
мнителни към всякаква информация, която намират
онлайн, докато имат високо доверие във всичко,
което чуват и виждат в електронните медии и печата.

Донякъде парадоксално 88 от 462 респонденти (или
приблизително всеки пети), отговорили с „Не само
децата, но и ние, родителите, имаме нужда да
развиваме медийната си грамотност“ на въпроса
„Как бихте оценили собствената си компетентност
да търсите и разпознавате качествено медийно
съдържание и достоверна информация?“, заявяват,
че не са участвали в обучения на тема безопасност
онлайн или медийна грамотност, но и нямат
интерес. Същият е броят на тези (измежду същите

С 11% повече от тях са тези, които не изпитват
съмнения в собствената си компетентност да търсят
и разпознават качествено медийно съдържание и
достоверна информация. Същият (42) е процентът на
родителите, участващи в проучването, които не
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дават каквито и да било насоки на децата си по
отношение на видовете медии и съдържанието,
което консумират (“детето се оправя изцяло само в
интернет и си намира източници”).

Трябва да се отбележи, че както при въпросите,
свързани с оценка на възможностите и нагласите на
децата, така и при въпросите, които изискват
самооценка, степента на субективизъм е висока,
независимо от най-доброто желание на респондента
да бъде обективен.

Тези данни биха могли да бъдат интерпретирани
като известна непоследователност в оценките,
самооценките и нагласите на родителите, които
осъзнават необходимостта да развиват собствената
си медийна грамотност, за да бъдат по-полезни и на
децата си.

Обстоятелството, че над 94% от децата, чиито
родители са взели участие в проучването, влизат от
собствено устройство, независимо дали и доколко
родителят контролира заниманията онлайн, а над
70% от децата влизат в интернет и консумират
съдържание от смартфон или таблет, което в общия
случай означава слаб контрол (например при избора
на детето тогава, когато платформата предлага т.нар.
свързано
съдържание),
обуславя
индивидуализирането на преживяването на всяко
дете. Споделеното гледане, слушане, четене, игра
позволява на родителите да бъдат преки свидетели
на реакциите на децата, да им задават въпроси,
свързани с техните впечатления и оценки, да
отговарят на техните въпроси, дори когато се
затрудняват да ги артикулират.

Като се вземе предвид високата степен на
тревожност на родителите по отношение на
заниманията на децата онлайн, не само защото
много от тях са скрити от погледа им, но и защото
разбират основните рискове, свързани с лесния
достъп до неподходящо или вредно съдържание и
въвличане в опасни ситуации, разбираемо би било
повече от тях да искат да участват по-активно в
развитието на компетентностите на децата от найранна възраст. Данните обаче не показват по
категоричен начин, че това е така.
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Консумирането на съдържание на собствено
устройство,
предназначено
за
индивидуална
употреба, каквито са смартфоните и таблетите,
дистанцира родителите и често ги оставя в частично
или пълно неведение както за съдържанието, на
което се е натъкнало детето - целево или напълно
случайно, така и за това по какъв начин детето
възприема, осмисля, изживява емоционално,
извлича знание и се повлиява от възприетата
информация.
Данните от оценките и самооценките на родители
свидетелстват за не особено висока степен на
увереност в собствените възможности и преценки,
безпокойство по отношение на типа съдържание, с
което децата взаимодействат, както и тревожност
относно готовността им (развити критерии, умения,
нагласи, интуиция) да разсъждават критично и
разумно относно информацията и последиците от
решенията, които вземат.
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ТЕХНОЛОГИИТЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чрез проучването “Медиите, родителите и развитието
на децата”, осъществено онлайн за период от три
седмици през пролетта на 2021 г., достигнахме до
1190 родители на най-малко 2090 деца (точният им
брой не може да бъде определен, тъй като
възможните отговори на затворения въпрос за брой
деца са едно, две и три или повече). Дизайнът на
въпросника, изпратен до родителите, включва
отворени въпроси, тъй като събирането на свободно
формулирани
отговори
позволява
по-добро
проучване и разбиране на отношението, навиците и
нагласите и демократизира изразяването на мнение
на всеки респондент. Същевременно обработването
на данните от такъв тип проучвания и при такъв
брой
участници
представлява
сериозно
предизвикателство, на което може да се отговори
качествено единствено със значителни ресурси, с
каквито екипът, осъществил това изследване, не
разполага. Независимо от това количеството и
качеството на събраните данни е такова, че
позволява формулирането на ясни заключения и
изводи, които в много голяма степен

удовлетворяват поставените цели и дават отговори
на най-важните изследователски въпроси, свързани
с ролята на семейството за развитието на медийната
грамотност на децата най-вече чрез навиците и
нагласите
им
по
отношение
на
медиите,
консумацията
и
създаването
на
медийно
съдържание, и оценките им за компетентността и
влиянието на различните заинтересовани страни.
Като дадохме възможност на респондентите сами да
формулират определение на понятията медийна
грамотност и дигитално-медийна грамотност,
установихме, че в представите на родителите
значението на тези две понятия до голяма степен се
припокрива, както и че "медийна грамотност" е поразпознаваемо и по-популярно понятие в тази група.
Като препоръка към всички заинтересовани страни,
участващи в развиването на медийната грамотност
в българското общество, може да се изведе
необходимостта от по-ясно артикулиране на смисъла
и предназначението на медийната грамотност и
всички други свързани грамотности, в т.ч.
информационна грамотност, грамотност за новини,
цифрова грамотност и т.н.
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Независимо доколко действително са осмислили
значението на единия или другия вид грамотност,
българските родители осъзнават и по категоричен
начин заявяват колко важно е за съвременния човек
да умее да използва уверено различни видове медии
и да осмисля критично техните послания (тези, за
които тези компетентности изобщо не са важни, са
по-малко от 2%, а 4,7% нямат мнение). Също така
приблизително трима от всеки четирима родители се
съгласяват, че основната роля за развитието на
медийната грамотност у съвременните деца е
споделена
между
семейството,
медиите
и
училището, но разпознаването на медиите като
пряко и основни отговорни в тази задача е найслабо. Това до голяма степен е логично, предвид
оскъдното до липсващо участие на медиите и
медийния регулатор в разработването на политики
за насърчаване на медийната грамотност, особено
сред децата.

от изменения Закон за радиото и телевизията.
Според самите родители тяхната роля е по-важна от
тази на училището, а само 1/4 от респондентите са
на мнение, че училището по-скоро успява да развива
в достатъчно голяма степен медийната грамотност
на децата.
От гледна точка на съдържанието, което децата
консумират, когато са онлайн, или на което биха
могли да попаднат, имайки достъп до свързано с
интернет устройство и/или профили в онлайн
платформи, повече от половината от родителите
осъзнават и се тревожат, че децата им може и да не
разпознаят вредното и подвеждащо съдържание, в т.
ч. дезинформация, конспиративни теории, език на
омраза и т.н. Делът на тези, според които докато е
онлайн, детето си груби времето, защото няма нищо
смислено, което да прави, и нищо полезно, което да
научи, е около 30%. Близък до този е процентът на
родителите, които се безпокоят от това какво
споделя детето онлайн и с кого общува. Всеки
четвърти родител чувства, че не е достатъчно
компетентен, за да помага на детето си в
навигацията и избора на съдържание онлайн.

Това предстои да се промени, или поне такова е
очакването, с изпълнението на задълженията на
Министъра на културата и Съвета за електронни
медии, установено с разпоредбата в член 33а
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Същевременно само 23% от респондентите
декларират, че са участвали поне в едно обучение на
тема безопасност онлайн или медийна грамотност, а
30% заявяват, че нямат интерес, макар да не са
участвали в такова обучение досега. От тези
резултати става ясно, че родителите имат нужда от
подкрепа, но немалка част от тях се нуждаят и от
убеждаване, за да се ангажират по-сериозно и
отговорно с повишаването на собствената си
компетентност и взаимодействието с децата си по
начин, който да допринесе за развиването на техните
умения в тази сфера.

поставя родители и деца в ролята на съавтори на
съдържание, докато писането на статии за блог или
за Уикипедия като цяло е непопулярно творческо и
интелектуално занимание, което се нуждае от
насърчаване. Същевременно Уикипедия се използва
като основен ресурс при подготовката на учениците
за училище от 70% от тях, което означава, че
енциклопедичната платформа за споделено знание,
създавано от нейните потребители, е доста попопулярна от научните издания в интернет и
предпочитана пред образователни поредици в
YouTube както на чужд, така и на български език.
Възможността да редактират някои от вече
създадените статии или да създадат съдържание от
нулата, придържайки се към строгите критерии на
Уикипедия
за
значимост,
оригиналност,
достоверност и техническо оформление, не е
осъзнавана или е неглижирана както от българския
учител, така и от българския родител.

Гледането на филми, сериали, видео и други
телевизионни предавания е предпочитана и много
широко разпространена съвместна дейност по
възприемане на медийно съдържание в българските
семейства, а с порастването си децата започват да
проявяват по-голям интерес към аудио форматите. В
резултат
на
нарасналата
популярност
на
презентацията по урочни теми и проектни дейности
в учебния процес този вид съдържание най-често
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Всеки четвърти родител оставя детето си да взема
изцяло
самостоятелно
решения
относно
съдържанието, което търси, намира, консумира,
хипотетично и създава онлайн. По-авторитарен
подход, тоест изискване и очакване от детето да
избира и консумира съдържание само от медиите,
които родителят е препоръчал, е предпочитан от 30%
от респондентите; с 15% повече са родителите, които
отправят препоръки и насоки, но оставят децата
сами да намират медийно съдържание, което ги
интересува. Като положителен може да се разглежда
резултат от 80% родители, които са обсъждали
медийно съдържание с детето си. Предмет на
следващо
изследване
би
могло
да
бъде
установяването на честотата, с която родители и
деца коментират медийно съдържание, вида и
естеството на това медийно съдържание и оценката
на родителите за умението на децата им да
разсъждават задълбочено и критично върху ролята,
въздействието и ефектите от медиите при
формиране на представите за света и определяне на
дневния ред.

Въпросът за качеството на дистанционното обучение
(в сравнение с традиционната присъствена форма,
която също включва взаимодействие с цифрово
съдържание) не е централен за това проучване и
резултатите от него могат да информират по-скоро
косвено експертите, участващи в разработването на
учебните програми и учебното съдържание. Въпреки
това онова, което научаваме от отговорите на
въпросите, отнасящи се до дистанционното
обучение, е ценно и хвърля светлина върху някои от
ефектите от прехвърлянето на учебния процес в
онлайн среда: много голям дял от учениците са
повишили
компютърната
и
цифровата
си
грамотност, а според субективната оценка на
родителите си - и своята цифрова и медийна
грамотност. С 10% повече са учениците, които са
започнали да харесват училището и ученето повече
от преди, от тези, които са загубили интерес към
учебния процес. Изоставането в материала и
асоциалното поведение при някои деца са сериозни
проблеми, които не бива да бъдат подценявани и се
нуждаят
от
по-задълбочено
и
фокусирано
изследване.
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По подразбиране въпросите, свързани със
самооценка и оценка, способстват за извличане на
силно субективни мнения, които трудно могат да
бъдат проверени, дори със средствата на
корелационния и факторния анализ. Взаимовръзки
може да бъдат търсени между това кои са
предпочитаните медии от родителите, доколко
родителите са уверение в собствената си
компетентност
да
преценяват
и
осмислят
съдържанието, което консумират, в компетентността
си да изградят у децата си необходимите критерии за
търсене, анализ, оценяване и създаване на
качествено медийно съдържание, и накрая в
компетентността на самите деца да "четат" медийни
текстове с разбиране и да се ориентират умело в
конвергентната медийна среда. Тъй като много
голяма част от съдържанието, което децата сами
намират и избират, се намира в интернет и децата
взаимодействат с това съдържание и/или общуват с
други хора без прякото наблюдение и контрол на
родителите, тяхната безопасност в цифрова среда
буди приснения у родителите.

Същевременно
по-голямо
безпокойство
предизвикват вредното, подвеждащо и незаконно
съдържание онлайн и в този смисъл повишаването
на културата на участие, отговорното и етично
поведение онлайн на децата минава през
изграждане на възможно най-широкообхватна и
многопластова
грамотност
за
медиите,
комуникационните права, уеб и онлайн платформите,
които наричаме социални медии, но от правна
гледна точка не са медии и не са регулирани като
такива.
Повод за умерен оптимизъм дават оценките на
родителите за способността на децата им да се
предпазват от потенциални вреди онлайн. Делът на
тези, които вярват, че децата им със сигурност могат
или по-скоро могат да се предпазват, е по-голям от
онези, според които по-скоро не могат или със
сигурност не могат да го правят. Също така почти
половината родители са на мнение, че децата им се
справят по-добре или дори много по-добре от тях в
цифрова среда и само 13% преценяват, че децата им
се справят по-зле или много по-зле (1,2%) от тях.
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Така отговорността за развитието на медийната
грамотност на децата действително ще бъде
споделена между всички заинтересовани страни, в
съответствие с преобладаващото сред родителите
мнение, че “всички имаме роля”.

От друга страна подобна оценка представя
родителите в неблагоприятна светлина от гледна
точка на реалните възможности да допринасят за
развитието на медийната грамотност на децата и да
оценяват компетентностите им, свързани с
намирането, критичното осмисляне и създаването
на медийно съдържание.
Родителите трябва да знаят, че с Директивата на
Европейския съюз за аудиовизуалните медийни
услуги13 се въвежда изискване към платформите за
споделяне на видеоклипове (като YouTube, Vbox,
Facebook и др.) да осигуряват ефективни мерки и
инструменти за медийна грамотност и повишаване
на осведомеността на потребителите за тези мерки и
инструменти (Член 28б). На Съвета за електронни
медии са дадени нови правомощия за регулиране на
установените във България платформи за споделяне
на видеоклипове. Родителите са в правото си да
изискват и от едните, и от другите, да изпълняват
ангажиментите, предвидени в закона.
13. Директива 2018/1808
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТНА КАРТА
Чували ли сте израза “медийна грамотност? Един възможен отговор
Да/Не
Как разбирате понятието “медийна грамотност"?
Отворен въпрос
Отговорите са класифицирани в скала 0-5: 0 - не разбирам; 1 - елементарно определение тип "нещо, свързано с медии"; 2 идентифициран е ключов аспект на МГ, но само един; 3 - посочен е повече от един ключов аспект на МГ; 4 - ясно
разбиране за ролята на МГ за извличане на смисли и взаимодействие с медиите; 5 - експертно разбиране/определение
Чували ли сте израза “дигитално-медийна грамотност"? Един възможен отговор
Да/Не
Как разбирате понятието “дигитално-медийна грамотност"?
Отворен въпрос
Отговорите са класифицирани в скала: 1 - дадено е някакво собствено определение; 2 - не знам, празно; 9 - същото като
медийна грамотност
Според Вас доколко важнo е за съвременния човек да умее да използва уверено различни видове медии и осмисля
критично техните послания? Един възможен отговор
Жизненоважно, не по-малко от грамотността на четенето и писането / По-добре да можем да го правим, отколкото да не
можем / Изобщо не е важно / Не знам, нямам мнение

Като имате предвид даденото определение за медийна грамотност*, чия трябва да е основната роля за развитието й у
съвременните деца? Един възможен отговор
*
Медийната грамотност се отнася до уменията, знанията и разбирането, които позволяват на гражданите да правят
информиран избор за медийното съдържание и за медийните услуги; да използват медийните услуги и медийното
съдържание по безопасен начин; да създават медийно съдържание и да участват отговорно, етично и ефективно в
различните форми на комуникация
На училището / На семейството / На медиите / Всички имаме роля / Децата се справят чудесно и сами / Не знам, не мога
да преценя
Смятате ли, че училището развива в достатъчно голяма степен медийната грамотност на децата? Един възможен отговор
По-скоро да / Има какво да се желае / Изобщо не я развива, защото не е застъпена в учебната програма / Изобщо не я
развива, защото учителите нямат необходимата квалификация / Не знам, не мога да преценя
Смятате ли, че има връзка между функционалната грамотност (четене с разбиране) и медийната грамотност на децата?
Един възможен отговор
Да, тясно свързани са / Има връзка, но освен литературни текстове, децата трябва да се учат да анализират и медийни
текстове / Не, няма никаква връзка / Не разбирам въпроса
Тъй като отговорите в този блок въпроси, отнасящи се до навици, нагласи, поведение и взаимодействие, трябва да са
свързани с едно конкретно дете, моля, попълнете по-долу на каква възраст е детето, за което ще отговаряте.
Детето ми, за което ще отговоря на следващата група въпроси, е на... Отворен въпрос

Насочвате ли детето си към конкретни медии/програми/съдържание онлайн? Един възможен отговор
Да, обяснил/а съм на детето да гледа само медиите (програмите, предавания, издания, канали в YouTube и т.н.), които
гледам и препоръчвам аз / Препоръчвам му медиите, които аз предпочитам/ползвам, както и някои материали, но
повечето детето си намира и само / Не, детето се оправя изцяло само в интернет и си намира източници
Обсъждали ли сте медийно съдържание с детето си: какво му харесва или не му харесва в дадена програма, за кого е
предназначена, какви послания/внушения предава, намира ли източника за надежден, информацията - за достоверна?
Отворен въпрос
Моля, отбележете твърдението, което най-добре описва ситуацията във Вашето семейство по отношение на децата и
устройствата. Един възможен отговор
Детето ми е напълно самостоятелен потребител на медийно съдържание, защото влиза от собствено устройство и нито
проверявам, нито то споделя с нас с какво се занимава / Детето ми влиза от собствено устройство, но аз проверявам
и/или то споделя с нас с какво се занимава / Детето ми няма собствено устройство и аз
избирам/контролирам/проверявам какво гледа/слуша/чете то / Детето ми няма собствено устройство и не влиза в
интернет
Кое от следните занимания правите заедно с детето си?
[Гледаме филми] [Гледаме сериали] [Гледаме други телевизионни предавания] [Слушаме радио програми] [Слушаме
подкастове] [Четем печатни издания (вестници, списания)] [Браузваме в уеб] [Гледаме видео] [Играем видеоигри]
[Четем книги]
Доколко сигурен/рна се чувствате, че можете да прецените качеството на медиите и съдържанието, които детето ви
предпочита - независимо дали са в или извън интернет? Един възможен отговор
Чувствам се напълно сигурен/рна / Чувствам се по-скоро сигурен/рна / По-скоро не се чувствам сигурен/рна / Изобщо
не се чувствам сигурен/рна

Според вас колко добре навигира и се ориентира в съдържанието онлайн детето ви? Един възможен отговор
Ориентира се много по-добре от мен / По-скоро по-добре от мен / Ориентира се толкова добре, колкото и аз / Ориентира
се по-зле от мен / Ориентира се много по-зле от мен
В случай, че според Вас се справя добре, заслугата за това е преди всичко на...? Един възможен отговор
Моя и/или на другия родител / На самото дете / На негови учители / На негов брат/сестра/близък / На негов/и
приятел/и / Не мисля, че се справя добре / Друго (свободен отговор)
Смятате ли, че детето Ви може да се предпазва от потенциални вреди онлайн? Един възможен отговор
Да, със сигурност / По-скоро да / По-скоро не / Със сигурност не / Не мога да преценя
Търсили ли сте образователно съдържание онлайн, подходящо за възрастта и интересите на детето ви? Един възможен
отговор
Да и откривам такова на български език / Да, но не намирам почти нищо подходящо на български език, затова
използваме ресурси на английски (или на друг) език / Учителите подбират и препоръчват такова съдържание на детето
ми / Не
По Ваши наблюдения детето Ви се подготвя за училище основно от:
[Учебниците и помагалата си] [Допълните учебни материали, дадени от учителя] [Енциклопедии и специализирана
литература, която подбирам] [Сайтове, предложени от учителите] [Уикипедия] [Каквото предложи Google при
търсе0] [От научни издания в интернет] [От образователни поредици в YouTube на български език] [От
образователни поредици в YouTube на английски (или друг) език]
След една година дистанционно обучение детето ми:
[Повиши компютърната си грамотност (справя се с основните компоненти на устройството, което използва; само
намира решения на проблеми като неработещ звук, забило приложение/ОС, съхраняване и откриване на файлове и др)]

[Повиши уменията си да работи със различни приложения (софтуер като програми за текст, изображения, презентации
и др.)] [Разви умения да общува онлайн] [По-често участва в проекти на класа/група от деца] [Разви умения да
усвоява знания в цифрова среда] [Цялостно повиши медийната си грамотност] [Започна да харесва училището
(ученето) повече] [Справя се все така добре, както и докато ходеше присъствено на училище] [Изостана значително с
учебния материал] [Загуби интерес към учебния процес] [Изолира се, не търси контакти]
На каква възраст позволихте на детето си да създаде собствен профил в социално-медийна платформа (TikTok,
Facebook, Instagram и/или др.)? Един възможен отговор
Под 10 г. / Между 10 и 13 г. / Над 14 г. / Детето ми няма навършени 14 години, но не знам дали има профили в
платформи
Ако детето Ви има такива профили и е активен потребител, изпитвате ли притеснения относно преживяванията му
онлайн? [Притеснявам се някой да не го обиди или тормози] [Тревожа се дали личните му данни са защитени и дали
няма да стане жертва на измама] [Безпокоя се, защото да мога не контролирам поведението му] [Притеснявам се,
защото в социалните медии се разпространява много подвеждаща информация] [Нищо не ме тревожи - всички деца
имат профили, сами се научават как да се справят] [Спокоен/а съм, защото съм подготвил/а много добре детето си за
рисковете и отговорното поведение онлайн и знам, че ще сподели, ако се сблъска с проблеми] [Спокоен/а съм, защото
учат всичко това в училище и смятам, че това е достатъчно] [Детето ми няма такива профили и да е активен
потребител]
Ако детето Ви има собствено свързано с интернет устройство и го използва редовно, има ли нещо, което да Ви
безпокои?
[Прекарва твърде много време пред устройството] [Няма нищо смислено, което може да прави онлайн - губи си
времето, не научава нищо] [Не знам с кого общува и какво споделя] Игрите, които играе, съдържат насилие и друго
неподходящо за възрастта му съдържание] [Няма достатъчно житейски опит и познания, за да разпознава

дезинформация, конспиративни теории, език на омразата, стереотипизация и др.] [Безпокоя се, защото съм наясно с
какви опасности може да се сблъска, но не знам как да го/я предпазя] [Притеснявам се на какво съдържание може да
попадне] [Всичко ме безпокои, защото аз самият/самата не се чувствам достатъчно компетентен/а, за да му помагам]
[Нищо не ме безпокои - децата днес едва ли не по рождение знаят как да се оправят с устройствата и да се ориентират в
интернет] [Детето ми няма собствено устройство]
Ако сте избрали отговор "детето ми прекарва твърде много време пред устройството", колко време е "твърде много
време" според Вас? Отворен въпрос
С какви видове медии прекарва най-много време детето ви? Един възможен отговор
Телевизия – детски канали / Телевизия – каквото гледаме ние / Телевизия – научно-популярни, спортни и др. канали /
Онлайн – предимно YouTube, Twitch и др. / Онлайн – предимно социални медии / Онлайн – видеоигри / Детето ми не
гледа нито едно от посочените неща / Друго (свободен отговор)
Моля, запишете три източника на информация, на които имате най-голямо доверие (онлайн медии (сайтове, влогове),
телевизии, радиа, влиятелни хора в интернет и др.) Отворен въпрос
Как бихте оценили собствената си компетентност да търсите и разпознавате качествено медийно съдържание и
достоверна информация? Един възможен отговор
Нямам съмнения в преценка си / Мнителен/а съм към всякаква информация, която намирам онлайн, и имам високо
доверие във всичко, което чувам и виждам в електронните медии и печата / Доверявам се на всяка информация,
разпространявана в социално-медийните платформи / Не само децата, но и ние, родителите, имаме нужда да развиваме
медийната си грамотност / Не мога да преценя
Детето /децата ми влизат в интернет предимно от? Един възможен отговор

Компютър/лаптоп / Таблет / Смартфон / Детето ми изобщо не влиза в интернет
Участвали ли сте в уебинари или обучения на тема безопасност онлайн или медийна грамотност? Един възможен
отговор
Да, повече от веднъж / Веднъж / Не, но бих искал/а да участвам / Не и нямам интерес
Колко деца имате? Един възможен отговор
Едно / Две/ Три или повече от три
Вашето дете/деца учи/ат в:
[Подготвителна група] [1 – 4 клас] [5 – 7 клас] [8 – 12 клас] [Вече е завършило училище]
Вие работите: Един възможен отговор
От вкъщи/дистанционно / В офис/извън дома / И от вкъщи, и от офиса / Не работя
Моля, отбележете Вашия пол: Един възможен отговор
Мъж/Жена
Моля, запишете Вашата възраст: Отворен въпрос
Вие живеете в: Един възможен отговор
Столица / Областен център / Малък град / Село
Вашето семейно положение е: Един възможен отговор
Неженен/неомъжена / Женен/омъжена / Постоянно съжителство без брак / Разведен/а / Вдовец/ица

