
1 
 

Красимира Дамянова 

Юропдирект   Хасково 

 

Дигитална грамотност, медийна грамотност, Социални медии и Рамка 

на Компетенциите за демократична Култура 

   Само неотдавна в България  дигиталната грамотност, дигиталното 

гражданство, медийната грамотност стават част от дебата в образованието. 

В миналото само медийната  грамотност е призната поне на концептуално 

равнище , но не и като образователна практика . Трябва да се отбележи, че 

през годините няма нито официално одобрена програа по медийна 

грамотност за средното образование, нито разработени образователни 

стандарти. 

  Според Марин Маринов в дигиталната ера водещи са следните 

компетенции: 

   Визуална и информационна грамотност; 

        Дигитална и медийна грамотност /Европейска рамка/ 

      Мултикултурна грамотност и осведоменост за глобалните процеси, 

иноваторско мислене; 

       Адаптивност и управление на комплексността; 

       Високо-организирано мислене и ефективна комуникация; 

 Работа в екип, умения за коопериране и междуличностни 

взаимодействия; 

        Личностна, социална и гражданска отговорност; 

        Интерактивна комуникация 

 Способности да се произвеждат релевантни на контекста, 

висококачествени продукти. Всички умения в дигиталната епоха 

непрекъснато се усъвършенстват по горните направления. 
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   Да бъдеш грамотен в дигиталната епоха означава да притежаваш следните 

качества: 

        Базова грамотност - владеене на няколко езика за целите на работата 

и постигане на личностни задачи, развитие на знание и потенциал. 

        Научна грамотност - познание и разбиране относно основните 

научни концепции и процеси, необходими за вземане на личностни 

решения, участие в гражданските и културни отношения, за 

икономическа продуктивност 

 Икономическа грамотност - способности да се дефинират 

икономически проблеми, алтернативи, разходи, ползи, да се 

анализира икономическата ситуация, оценяват последствията от 

промените и икономическите условия, събиране и организиране на 

икономически резултати. 

    Технологична грамотност - знания относно технологиите, как те 

работят, какви цели преследват, и как могат да бъдат използвани в 

ефективно за постигане на специфични цели; 

        Визуална грамотност - способности за интерпретиране, използване, 

оценка и създаване на образи, видеоматериали използвайки както 

конвенционални средства, така и медии от 21 век, по начин който 

насърчава мисленето, вземането на решение, учене. 

        Информационна грамотност - способности да се оценя 

информацията в различни медии; разпознава дали информацията е 

целева; локализиране, синтезиране и използване на 

информационната ефективност и приложение на тези функции като 

се използват едновременно технологии, комуникационни мрежи и 

електронни ресурси. 
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     Мултикултурна грамотност - способност да се разбират и приемат 

еднаквостите и различията в обичаите, ценностите, вярванията на 

собствената култура и културите на другите. 

  Знание за глобалните проблеми - разпознаване и разбиране на 

важността на връзките между различни организации: международни, 

национални, публични, граждански, частни, икономически, 

социокултурни групи и личности имащи отношения към 

глобализацията. 

   Както може да отбележим, голяма част от изброените компетении са и 

компетенции, описани и анализирани в Рамката на компетенции за 

демократична култура, разработена от Съвета на Европа. 

   Основните тенденции в критичния анализ на медийната грамотност  днес 

се определят от Парижската Декларация за  медийна и информационна 

грамотност в дигиталната ера /2010/.  

Продължаващото технологично развитие създава и налага в медиен план 

все по-нарастващ обем от съдържание и информация във вид на нови 

онлайн пространства. Те предлагат нови теми, предизвикателства и 

възможности, докато интернет сценарият става мобилен, повсеместен и се 

разпространява на различни платформи. Отделните хора получават повече 

контрол върху ролите си на създатели на медийно съдържание и критика и 

вече не са единствено консуматори. Социалните медии и социалните мрежи 

придобиват допълнително значение, служейки като справочници за нови 

форми на социално взаимодействие, като същевременно създават нови 

права и модели на участие като глобалното гражданство в дигиталната ера. 

Това развитие създава допълнителни възможности и предизвикателства за 

всички участници в процеса, които да гарантират медийна и 

информационна грамотност на гражданите, за да се ориентират ефективно 

сред увеличаващите се потоци на информация. Медийната и 
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информационна грамотност става все по-необходима в контекста на 

развитието на медиите, което води до икономически, политически и 

социални промени, които включват: медийната индустрия като ключов 

участник в процеса; образователни политики, които се съсредоточават 

върху икономическо съревнование и ефективност; придвижване към 

„общество на познанието“ като напреднала форма на „информационно 

общество“. Промените наблягат на необходимостта да не се заменя 

медийната и информационната грамотност с компютърната (или IT) 

грамотност в образователен или политически контекст (например в 

учебните програми, финансирането, квалификацията на учителите и пр.).    

  

1. Да представяме медийната и информационната грамотност като 

комплексен набор от образователните практики на 21 век; като 

средства за подобряване на приобщаването, знанието, уменията и 

критичния подход към информацията, културата и 

сътрудничеството, както и като механизъм за достъп, творчество и 

достъпни за всички иновации. 2. Да насърчаваме медийната и 

информационната грамотност с цел разрешаване проблемите на 

достъп, запазване на личното пространство, безопасността, 

сигурността и етичното използване на информация, медии и 

технологии в съответствие със стандартите за човешки права. Да 

признаваме ролята на медийната и информационната грамотност по 

отношение на културното многообразие, междукултурния и 

междурелигиозния диалог, защитата на гражданите в страни с 

крехък социален капитал и слаба демократична и политическа 

култура. 4. Да промотираме медийната и информационната 

грамотност в съответствие с личностното и професионално 

непрекъснато развитие чрез професионално обучение и 
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квалификация във висши учебни заведения, изследователски 

общности, публични и частни медии и организации в гражданския 

сектор, с помощта на сътрудничеството на заинтересованите страни. 

5. Да подкрепяме официалното разработване на програми за медийна 

и информационна грамотност в училищата.  

   В България още от 60-те и 70-те години започва дискусията за 

необходимостта от нова предметна област , която свързва педагогиката и 

медиите. Има различни предложения как да се нарича – медийна 

грамотност, медийно образование и по-късно  - дигитална компетентност. 

В началото  се приема медийна педагогика, а по-късно медийна 

грамотност. 

   Ключов елемент на медийната грамотност  е активното и творческо 

използване на медиите от младите хора. Важен момент за развитието на 

медийното образование в страната се явява присъединяването на България 

към Европейския съюз. Тогава възниква и необходимостта нашата 

образователна система да се адаптира към общоприетите  образователни 

стандарти на Европейския съюз. 

   Трябва да се отбележи и ролята  на Министерството на образованието и 

науката, което подготвя ред документи в областта на медийното 

образование и подкрепя неговото развитие като организира конференции, 

семинари, а също и подкрепя проекти  по медийно образование. 

   Основните европейски и правителствени проекти, програми и 

технологични инициативи, които се отнасят до медийното образование в 

България са:  

   1. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища2 .    

   2. Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище" 2013 г. 
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   3. Наръчник по интернет грамотност. Издателство на Съвета на Европа 

.Секция по медии и информационно общество. Директорат по права на 

човека и правни въпроси. (2007)  

   4. Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно 

медийната грамотност в дигиталния свят (2008/2129 (INI).  

   5. Национална стратегия за учене през целия живот (УЦЖ)  

   6. Учене и иновативност чрез информационните и комуникационните 

технологии в европейското училище –2015  

   7. Национална програма „Дигитална България 2015”  

   Трябва да се отбележи, че в никой от гореспоменатите документи не се 

посочва необходимостта за развитие на медийна и информационна 

грамотност в училище. Европейските документи, отнасящи се за дигитална 

и медийна грамотност, просто не се взимат предвид.    

   В новия образователен закон от 2016г. В член 75 се изброяват някои от 

главните компоненти на медийната компетентност  - дигитална 

компетентност, социална и гражданска компетентност, информационна 

култура и т.н. Всички тези компетентности обаче не са разглеждани като 

елементи  на медийната и информационна граматност. 

   Няма и официално прието определение на медийната граматност . Често 

тя се свързва с дигиталната култура и компетентност, които са само 

компоненти на медийната грамотност. Повечето от изследователите и 

практиците в областта на медийното образование приемат европейското 

определение „Медийна грамотност е способността на се получава достъп , 

да се анализира, оценява и създават  медии в най-разнообразни форми“. 

„способността на се използват медиите, да се разбират и критически 

оценяват различни аспекти на медиите и на медийното съдържание и 

способност да се осъществява комуникация в различни контексти“.  
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   Медийната и информационната грамотност е всеобхватна концепция – 

включва умения, познание и действия, свързани с термини като медийна 

грамотност, информационна грамотност, способност за преценка на новини, 

рекламна грамотност, филмова грамотност, интернет грамотност, 

грамотност при работата със социални мрежи, компютърна грамотност, ИТ 

грамотност, дигитална безопасност, лична кибер сигурност и т. н.  

Медийната и информационна грамотност обхваща всички видове медии 

(дигитални и традиционни); грамотността означава способността за 

осигуряване, достъп, сътрудничество и комбинация на различни видове 

медии и информация, както и използването на различни медийни и 

информационни канали в различен контекст и за различни цели.  

Медийната и информационната грамотност е свързана със способността да 

се комбинират различни умения и способности с цел използването на 

информацията и медиите, включително новите видове медии, за постигане 

на лични цели. Тези цели са пряко свързани с индивидуалното израстване 

(напр. развитие, личностно изграждане, управление на връзки, учене през 

целия живот и др.) и социални предизвикателства (организиране на 

информация, участие в обществени обсъждания, етика и човешки права, 

защита на личното пространство и др.).  Медийната и информационната 

грамотност включва: критична мисъл и отразяване на медийните и 

информационните системи – включително оценка на информационното и 

медийно съдържание; отразяване на политическите и икономически 

влияния върху медиите; централно положение на информацията, медиите и 

технологиите за развитието на добро управление; управление на рискове и 

възможности на нови медийни канали; оценка на правото на 

използване/свързване и на откачане от мрежата; на правото да бъдеш 

забравен; на лично пространство и пр. използването на информация, медии 

и дигитални технологии за лични и обществени цели – включително за 

себеизразяване, междукултурен и междурелигиозен диалог, равенство и 
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право за вземане на лични решения; използване на медиите за почивка, 

учене, работа и др. 

   За съжаление тези ключови постановки за медийната и информационна 

грамотност от Парижката декларация  не се потвърждават в нашата 

практика. Няма разработени курсове по медийна граматност или 

образователни стандарти. Акцентът е върху  образованието за 

информационни и комуникационни технологии, но в чисто технологичен 

аспект. Този нов предмет се изучава от 3 до 10 клас  в българските 

училища. Националната програма за информационни и комуикационни 

технологии, която е основен документ в тази област, е също така 

технологично ориентирана и съсредоточена върху разпространението и 

достъпа да компютърните технологии и съответно до Интернет.  

   В България е официално приета европейската идея за 8 ключови 

компетентности и това е отразено в новия образователен закон. 

 Комуникация на майчин език 

 Комуникация на чужд език 

 Математическа, научна и технологична компетентност 

 Дигитална компетентност – критично използване на информацията и 

на комуникационните технологии в процеса на работа,в свободното 

време и при общуването 

 Умения за учене. 

 Социални и граждански компетенции 

 Чувство за инициатива и предприемачество. 

 Културна осъзнатост и изразяване. 

   Понастоящем медийната грамотност се изучава само в университетите и 

то в  медийните специалности  журналистика, връзки с обществеността и 

др. На училищно равнище зависи дали някои от чителите включват теми от 
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медийна грамотност в своите курсове или медийното образование е част от 

международни образователни проекти.  

   По отношение на дигиталната грамотност трябва да се посочи, че един 

от най-големите митове, разпространявани днес,  е , че младите хора, 

родени в дигиталната ера по някакъв естествен начин се справят с 

предизвикателствата и преодоляват рисковете, свързани с изполлзването 

на новите технологии и медии. 

   Представително изследване за използването на информация и 

информационни технологии от млади хора на възраст 9-17 години 

опровергава този мит. Наистина българските деца започват да използват 

Интернет от ранна възраст и го ползват по-често и по-интензивно от 

своите върстници отпреди десетина години. Това ползване без изградени 

компетенции за критическо мислене, социални умения и сътрудничество   

увеличава рисковете, пред които те се изправят онлайн при 

недостатъчното развиване на критично мислене, социални умения и 

умения за сътрудничество.  

   Българските деца средно започват да използват интернет на 8-годишна 

възраст, което е една година по-рано отколкото през 2010 г. Както се вижда 

във те най-често влизат в онлайн света за пръв път на около 7 години, 

което е с 3 години по-рано отколкото през 2010 г. 

   Около 97% от тях са активни интернет потребители, което е голям скок 

спрямо 81% през 2010 г. Освен това българските деца влизат онлайн все по- 

често както в учебни, така и в неучебни дни. Най-значително увеличение се 

наблюдава при лаптопи (56%,) смартфони (35%) и таблети (57%). 

Българските деца по-често попадат на вредно съдържание в 

интернет. Около 15% от тях споделят, че през последната година са били 
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притеснени или уплашени от нещо, което са видели онлайн, което е ръст с 

около 10% спрямо 2010 г.  

Тревожно голям процент от профилите в социалните мрежи на 

българските деца са публични, като процентът е най-голям при 

средната възрастова група (12-14 г.). Около 87% от децата използват 

социални мрежи, което е значително над 54% през 2010 г. Процентът на най- 

малките в социалните мрежи (9-11 г.) се е удвоил спрямо 2010 г., което 

показва, че ограничаването на възрастта в социалните мрежи не е ефективен 

подход. Около една трета от децата, използващи социални мрежи, са с 

общодостъпни публични профили. Важно е да се отбележи, че   процентът 

от децата между 12 г. и 14 г. с публични профили е 40%, което може да се 

обясни както с по-честото ползване на интернет в сравнение с по- малките 

деца, така и с намаляващия с възрастта родителски контрол. 

Една трета от българските деца са общували онлайн с човек, когото не 

са срещали на живо. Тук няма разлика между момичетата и момчетата, но 

пък има значително увеличение с възрастта. Най- притеснителното е, че 

около една пета от тези деца са се срещали на живо с хора, с които първо 

са се запознали в интернет. В сравнение с 2010 г. значително повече 

тийнейджъри са готови да предприемат подобна стъпка, като може да се 

каже, че за децата над 15- годишна възраст запознанството с хора онлайн се 

е превърнало в норма. 

Тормозът онлайн и офлайн между децата е нараснал значително 

през последните шест години. Около 30% от децата са били обидени или 

засегнати от връстник през последната година, което е с 10% повече от 2010 

г. Почти еднакъв брой момчета и момичета са били жертви на тормоз, но 

процентът на жертвите се увеличава значително с възрастта. Случаите на 

тормоз в интернет са 38% от общия брой, което е огромен скок от 25% през 
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2010 г. Около 15% от децата са обидили или наранили свой връстник през 

последната година. Съотношението 2:1 между жертви и извършители е 

притеснително заради тенденцията самите жертви на тормоз да се 

превръщат в извършители. 

   Повече време онлайн не прави децата по-дигитално/медийно грамотни 

(ДМГ) Със завишеното използване на интернет българските деца развиват 

основно техническите си умения като използване на дигитални 

устройства, запазване на файлове, организиране на намерена онлайн 

информация, създаване на профили в социални мрежи и управление на 

настройките им и т.н. Също така децата успешно ползват разнообразие от 

уебсайтове и дигитални платформи за комуникация. Въпреки това 

изследването показва дефицити в критичното мислене и социалните 

умения на децата, които им създават затруднения да оценят истинността 

на информацията, намерена онлайн, и ефективно да си сътрудничат с 

други потребители за общи дейности. Тези умения стоят в основата на 

дигиталната и медийната грамотност (ДМГ) и са необходими за успешно 

ползване на големите възможности на дигиталната епоха. 

За разлика от прекарването на време в социални мрежи, гледането на видео 

и слушането на музика онлайн, българските деца рядко използват 

интернет за цели, свързани с образованието, въпреки че ясно осъзнават 

ползите от това за тяхното развитие. Само половината от тях използват 

интернет за цели, свързани с училище, веднъж седмично или по- често, като 

този процент не се е променил от 2010 г.  

Българските деца често се натъкват на нова информация онлайн, но 

трудно могат да определят истинността й. Около 70% от тях научават 

нещо ново в интернет всяка седмица, но само половината са чувстват 

сигурни в умението си да преценят дали дадена информация е истина или 



12 
 

не. Около 80% от тях твърдят, че могат да използват ключови думи за 

търсене на информация, но по-малко от половината разпознават кое онлайн 

съдържание е защитено с авторски права. 

Българските деца са по-скоро пасивни потребители на интернет, което 

им пречи да развиват социалните си умения и да развиват креативния 

си потенциал. Въпреки че 66% от тях използват социални мрежи 

ежедневно, само 38% споделят снимки и текстове всеки ден. Само 23% от 

тях са направили и качили свое видео онлайн през последния месец, 

въпреки че 95% са посещавали сайтове за видео споделяне. Тъй като около 

80% твърдят, че могат да направят видео и да го качат онлайн, това 

разминаване вероятно не е поради липса на умения.  

Тази пасивност пречи на българските деца да се възползват от може би 

най-голямата възможност в интернет - сътрудничеството. Онлайн 

пространството е страхотна среда за създаване на общности, работещи 

заедно за обща цел. За съжаление, българските деца не се възползват 

достатъчно от подобни възможности. Само около 44% от тях са участвали 

в онлайн групи с общи интереси през последния месец. Имайки предвид, 

че 77% са ползвали социални мрежи през последния месец, тези данни 

показват, че децата или се затрудняват или не са мотивирани да работят 

заедно за общи цели. Това е жалко, тъй като това подпомага развиването 

наумения за така нареченото дигитално гражданство у децата, което е една 

от най-ключовите компетенции през 21 век. 

   Около една трета от българските деца редовно получават задачи от 

училище, изискващи обработка на информация от интернет и/или 

онлайн сътрудничество. Но само около 20% от учениците използват 

интернет, за да подготвят презентации за училище седмично или по-често; 

около 30% използват интернет за създаване на текстове за училище 

седмично или по-често; около 20% участват в групови работи, използвайки 
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интернет за училище седмично или по-често. Голяма част от учениците 

никога не са имали подобни задания (около 25% за презентации, около 20% 

за текстове и около 30% за групови работи). Може да се предположи, че 

тази нередовност на използване на интернет в образованието е един от 

факторите българските ученици да изпитват затруднения и в оценката на 

истинността на онлайн информацията и да не са активни в търсенето на 

възможности за онлайн сътрудничество. 

 В Национална стратегия за въвеэдане на ИКТ в българските училища 

се отбелязва:“ В съвременното глобализиращо се и динамично общество 

владеенето и ползването на информационните и комуникационни 

технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки 

човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация 

и израстване. Главна цел на стратегията e ефективно използуване на 

съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване 

качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния 

процес“. 

   Специфичните цели за осъществяване на Стратегията са: 

 Оборудване на училищата с компютри и свързването им към 

Интернет. Достигане на съотношение брой ученици/компютър - 10/1 

към 2007 година. 

 Постигане равенство на възможностите при използване на ИКТ за 

всички ученици, независимо от тяхната обществена и културна среда, 

етнически произход или здравословно състояние. 

 Включване на ИКТ в учебните програми и в програмите за обучение 

на учителите. 

   В резултат на направения анализ и извършеното проучване на опита на 

други страни се дефинират следните основни приоритети: 
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 Компютъризация на българските училища и осигуряването на достъп 

до високоскоростен Интернет. 

 Осигуряване на подходящ софтуер, съобразен с учебното съдържание. 

 Промени в учебното съдържание и организация на обучението. 

 Подготовка на преподавателския състав за въвеждане и използване на 

ИКТ в образованието. 

 Разработване на съвременни норми за ползването на 

информационните и комуникационни технологии в учебния процес. 

 Обучение на всички преподаватели по придобиване на базови 

компютърни умения и използване на офис приложенията 



15 
 

 Специализирано обучение на преподаватели по отделните предмети, 

насочено към придобиване на умения за използване на ИКТ в 

преподаването 

 Създаване на образователен портал, платформи за дистанционно 

обучение и образователно съдържание по всички дисциплини. 
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Проведените фокус групи с ученици и студенти в прамките на настоящия 

проект само потвърждават направените изводи относно ситуацията с 

медийното и дигитално образование. Младите хора са просто  в мрежата и 

това е все повече начинът , по който те живеят. Те навлизат в дигиталния 

свят без каквато и да е подготовка или процесът на дигитална социализация 

просто отсъства. Те се научават как да живеят в мрежата, как да сърфират, 

как да взаимодействат и общуват с другите самостоятелно и развиват в 

някаква степен необходими компетенции безсъзнателно. Елементът на 

съзателно учене за живот в дигиталния свят, на рефлексия просто отсъства. 

Тяхната дигитална граматност и гамотността им като участници в 

социалните медии прилица на граматността на хора, попаднали в чужда 

страна чиято цел е елементарното усвояване на местния език с цел 

оцеляване и преживяване в рамките на леементарно функциониране в 

местната бощност. Младите хора биха искали да развиват тяхната 

дигитална грамотност,. Те предполагат, че процесът на учене и 

образованието като цяло ще бъдат дигитализирани и дори изразяват своите 

очаквания в тази насока – но практиката показва, че това не се случва.                     

Учителите естествено за по-малко дигитално грамотни от своите ученици и 

те съвсем не схращат образованието като дигитализирано, нито се стремят  

да дигитализират част от своите взаимодействия с учениците. Те не знаят 

как да общуват със своите ученици в дигиталния свят, нито пък имат идеята 

как да ги обучават да бъдат лидерив този нов свят. Това се случва на най-

базисно равнище като учителите нямат идея как да помагат на младите хора 

да развиват тяхното дигитално гражданство или как да ползват социалните 

медии в тази насока. Липсата на образователна политика, на образоватени 

стандарти, непоставянето на този проблем в основата на образователния 

дебат за преобразуване на образованието са показателни. Също така 

отсъства и дебатът за новата идея за образование, основано върху 

изграждането на компетенции и как това образование ще подготвя младите 
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хора за живот в дигиталния свят. Не се обсъжда и идеята за дигиталното 

гражданство, която е все по-актуална в променящия се свят. Всичко това 

влияе до голяма степен на професионалното развитие на учителите, както и 

върху изграждането на адекватна учителска философия и практика за 

спряване с предизвикателствата в образованието в дигитализиращия се 

свят.  


