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Фокус Групи

Бяха организирани и проведени четири 
фокус групи – две с учители в София и в 
Хасково, и две с ученици в същите места.

Темата „Младите хора и Интернет“ бе 
ангажираща и важна.

Учениците прекарават голяма част от 
времето си в мрежата, а учителите 
наблюдават този процес отстрани.



Фокус Групи

Заключения

Младите хора са онлайн 4-5 часа дневно- и това 
става все повече начинът, по който те живеят.

Те са напълно сами в мрежата – без каквато и да е 
подкрепа отвън от страна на семейството, от техните 
учители.

Те действат и регулират своите взаимодействия 
според приетите в тяхната среда норми и не поставят 
под съмнение тези начини на взаимодействие.



Фокус Групи

Заключения
Тяхното поведение е насочено към самите тях, не е 

рефлективно и не съдържа  про-социални елементи.
Те не могат да си представят Мрежата като социално 
пространство, където гражданско поведение и 
действия  могат да бъдат норма. Те по-скоро виждат 
мрежата като социално пространство за 
самопредставяне, в което пространство се 
осъществява размяна на междуличностни послания.

Те приемат за даденост този модел на живот в 
Мрежата и го осъществяват по нерефлективен начин.



Фокус Групи

Заключения
За учителите Мрежата също се пиема за 

даденост. Това е друг свят, социална реалност, в 
която те не могат да намерят своето място наред 
с младите хора.

Те нямат идеи как социалните медии могат да 
бъдат използвани за осъществяване целите на 
гражданското образование и не се чувстват 
задължени да предприемат каквито и да е 
образователни усилия в тази насока или няма 
изисквания  да правят подобно нещо.



Фокус Групи

Заключения

Повечето от учителските опити за използване на 
социалните медии са свързани с осъществяването на 
някои рутинни дейности – изпращане и получаване на 
послания, а много рядко чрез социалните медии се 
реализират проектни дейности.

Педагозите не желаят или не притежават ноу-хау как 
да използват социалните медии за образователни 
цели или как да помагат на младите хора да 
функционират отговорно и безопасно в тях.



Фокус Групи

Заключения

Официално дигиталната компетентност се 
разбира като някакъв вид техническа 
компетентност. Не съществуват стандарти или 
учебни  програми по отношение на медийната 
компетентност и специално за оциалните медии.
Концепцията за гражданство при учителите е 
традиционна, а концепцията за дигитално 
гражданство не се обсъжда изобщо.



Модел на обучение

Изискването да се реализира еднодневни 
обучения с групи от поне 25 педагози поставя 
много ограничения пред тренировъчния 
модел.

Другото изискване да се представи и да се 
изучава моделът на компетенции за 
демократична култура предпоставя 
половината от времето за обучение за тази 
цел.



Компетенции за демократична култура и Учебна програма за 

дигитално гражданство . Обучение на учители от горния курс.

Цели:

Запознаване, разбиране и критическо 
оценяване на Модела на компетенции за 
демократична култура, разработен от Съвета 
на Европа.

Изясняване на идеята за програма за 
Дигитално гражданство и разработване на 
основите на подобна програма



Компетенции за демократична култура и Учебна програма 
за дигитално гражданство . Обучение на учители от горния 

курс.

Програма:
Представяне на модела на компетенции за демократична 

култура и на главните принципи, на основата на които той е 
разработен, както и на етапите на неговото разработване. 

Изследване на модела – работа в малки групи върху всяка 
група от компетенции. Представяне на всяка група като 
основният въпрос е – как образователният процес може да 
бъде променен, за да се развиват тези ключови 
компетенции?



Компетенции за демократична култура и Учебна програма за 
дигитално гражданство . 

Програма
2.   Дигитално гражданство и дигитално гражданско 

образование
2.1. Концепция за гражданството в различните 

политически култури –представяне и обсъждане.
2.2 Реално ли е дигиталното гражданство и постигане на 

съгласие върху неговите главни хаактеристики – работа в 
четири малки групи: дигиталният гражданин; деветте 
елементи на дигиталното гражданство; Граждански 
технологии и дигитано гражданско участие; социалните 
медии – среда за дигитално гражданство.



Компетенции за демократична култура и Учебна програма за 
дигитално гражданство . Обучение на учители от горния курс.

Програма

3.  Комуникациите в дигиталния свят –
изследване и сравняване на главните 
характеристики на комуникацията в реалния 
свят  в дигиталния свят. 



Компетенции за демократична култура и Учебна програма 
за дигитално гражданство

Програма

4.  Моделът на компетенции за 
демократична култура и моделът за 
дигитални компетенции – необходимо ли е 
развитие на модел за граждански дигитални 
компетенции – работа в малки групи и 
обсъждане в голямата група.



Компетенции за демократична култура и Учебна програма за 
дигитално гражданство . Обучение на учители от горния курс.

Програма

5.  Представяне и обсъждане на елементите 
на програма за дигитално гражданство. 
Доколко е възможно подобна програма да 
бъде реализирана в училище  с оглед новия 
Закон за слредно образование?



Главни елементи на дигиталното 
гражданство

Дигитален достъп – дигитално деление, 
определено от социално-икономическия 
статус

Дигитална грамотност е способността да се 
намира,оценява, използва, споделя 
съдържание като се използват 
информационните технологии и Интернет



Главни елементи на дигиталното 
гражданство

Дигитални права и отговорности – основните 
права на човека в мрежата, правата на детето

Дигитални правила и закони , регулиращи 
мрежата

Дигитално общуване разнообразие от 
дигитални среди, структура на общуване, 
елементи на общуване, аз и ти послания в 
мрежата, ефективно слушане и обратна връзка, 
принципи на ефективното общуване, бариери в 
общуването



Главни елементи на дигиталното 
граждансто

Идентичността в мрежата.Кой съм аз –
идентичност в реалния свят и идентичност в 
мрежата. Изследване на моята дигитална 
идентичност- множествена идентичност, 
фрагментиране на идентичността, верменен 
характер на идентичността. Картографиране на 
дигиталната идентичност – самоизразяване, 
какво споделям в мрежата, интереси, убеждения 
и мнения.Статус, покупки, аватари, публика, 
знание, сертифициране на идентичността.



Главни елементи на дигиталното 
гражданство

Граждански технологии

Открито и прозрачно управление: достъп зо 
данни и прозрачност; гласуване, използване на 
данни, обратна връзка от страна на гражданите, 
свързвaне с представителите на гражданите, 
вземане на публични решения. 

Дейности в общността: споделяне на 
информация, набиране на средста, общински 
форуми, оранизиране на дигиталната общност



Главни елементи на дигиталното 
гражданство

Гражданско участие в мрежата – същност на Е-
демокрацията. Какво означава активно дигитално 
участие. Различни форми на гражданско участие в 
мрежата. Как да се започнат кампании в мрежата?

E-democracy; What is to be an active digital  

participation; different forms of civic 

participation; How to start public campaigns.



Главни елементи на гражданско 
участие

Дигитален етикет – различен за разичните среди

Дигитална търговия – плюсове и минуси на онлайн 
търговията, дигитална търговия и отговорно 
потребление

Дигитално здраве – сoциално отговорно здравно 
поведение (стресът в мрежата, физиеско и 
психологическо здраве в мрежата)

Дигитална етика – авторски права, пиратство, лична 
неприкосновеност, да правиш добро и да причиняваш 
вреда в мрежата




















