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съвременните деца растат в силно технологизирана среда и на фона на постоянно развиващите се 
дигитални технологии, които оформят и преструктурират моделите на социална взаимозависимост и все-
ки аспект от нашия личен живот. същевременно социалните фактори и механизми на въздействие ста-
ват все по-разнообразни и „все по-трудно могат да бъдат контролирани с възпитателни цели от една от-
делна институция.“ 1 

Във връзка с възпитанието на децата е особено важно формирането на отговорно отношение и по-
ведение на възрастните, което изисква професионални отговори и коментари на редица въпроси на въз-
питанието и социалната превенция, поставяни ежедневно в съвременната социализираща среда и в т.н. 
медийно пространство. дигиталните технологии предлагат реални възможности за размисъл върху цен-
ностите и посоката. 2 Postman пише: „Всяка среда, като самия език, дава възможност за уникален начин 
на дискурс, като предоставя нова ориентация към мислене, изразяване, чувствителност“ 3. В светлината 
на това разбиране за използването на цифровите медии, мнозина трябва да бъдат загрижени как диги-
талната среда ги оформя лично. по-специално по отношение на християните висшата загриженост тряб-
ва да бъде духовното състояние и християнски растеж на всеки отделен човек.

днес плурализмът, демокрацията, мобилността и неограниченият достъп до новини, информация, 
забавления се възприемат като абсолютни ценности. детето расте в толериращо разнообразието обще-
ство, което включва множественост от убеждения, реалности, светогледи. общество, в което всеки мо-
же да избира дали и в какво да вярва. 4 това налага родители, педагози и учени да обединят усилията си 
в полза на разкриване потенциала на дигиталните технологии за образованието на децата. необходимо 
е активизиране на усилията за утвърждаването и популяризирането на възможностите на религиозното 
образование при решаването на проблемни, кризисни и конфликтни ситуации и особено за рискови гру-
пи деца и семейства.

през последните няколко десетилетия влиянието на църквата като социална институция е намаляло 
и все повече се замества от медиите и дигиталната реалност. днес именно те са доминиращата социална 
институция, която изпълнява управленченски функции по отношение на дома, училището, правителство-
то и дори спрямо самата църква.5 

терминът „медии“ включва както традиционните медии като телевизия, филми, радио, музика и пе-
чатни публикации, така и широка гама от все по-взаимосвързани, интерактивни, по-нови форми на кому-
никация, повечето включващи интернет. Затова въпросът за дигиталната грамотност в обучението по ре-
лигия излиза като актуален проблем на съвременното християнско образование.
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дигиталните технологии и техните приложения пораждат предизвикателни въпроси пред религиоз-
ните общности. някои вероизповедания приемат изцяло тези технологии като средство за изпълнение на 
своите организационни мисии и образователни цели. други обаче ги считат за пречка пред религиозното 
възпитание и растеж. Възниква въпросът: в съвременната ни дигитална среда как, с какви решения рели-
гиозните педагози да отговорят на предизвикателствата на новите интерактивни технологии?

способността да се „четат“ цифровите медии и да се оценяват критично посланията им са компетен-
циите, които се насърчават от преподавателите по медийна грамотност. Вероучителят обаче учи децата 
да извършват тази оценка и в светлината на истините, преподавани от християнството. това разгранича-
ва подхода му от другите, които разчитат на способността да се изгражда просто система от общи знания 
6 или които поощряват личният опит на учениците като медийни потребители 7.

В областта на образованието и комуникацията, терминът „медийна грамотност“, който описва усили-
ята за критично поставяне под въпрос на медийната култура, е сравнително нов в рамките на религиоз-
ните общности и все още не се използва често. неговите основни принципи на изследване и тълкуване 
обаче са разглеждани в редица статии, книги и уеб сайтове, насочени към християнските читатели, пре-
димно в англоезичен контекст. под дигитална медиаграмотност се има предвид общуването с дигитал-
ните медии с оглед на: 

 y разбирането на ролята им в живота на съвременния човек; 
 y формиране на критично отношение към поднесената от тях информация, която би могла да има 

манипулиращ ефект;  
 y развиване на знания, умения и способности за конструиране на желаната реалност чрез предлага-

ните от медиите възможности; 
 y осъзнаване, че всеки човек е въвлечен в селективен и аналитичен процес на изследване на диги-

талната реалност и медиатекстовете, като този процес и свързаните с него значения зависят от пси-
хологически, социални и природни фактори.

Все още обаче е трудно да се определят параметрите на медийната грамотност в религиозен кон-
текст. Затова е важно да се опишат подходите, предприети от отделните изследователи в тази област. 

с цел тяхното идентифициране stephanie iaquinto и john Keeler провеждат задълбочено проучване 
на научната литература относно образованието за медийна грамотност, основано на вярата [1]. поради 
интердисциплинарния характер на изследваната сфера те провеждат търсене в три бази данни: (1) ком-
плексът за комуникация и средства за масово осведомяване (communication and mass media complete – 
esBco) с използване термините за търсене „медийна грамотност“ или „медийно образование“ в съчета-
ние с „религия“ или „вяра“; (2) Базата данни за религия alta (alta religion database), използваща „ме-
дийна грамотност“ или „медийно образование“ в рамките на който и да е текст; и (3) education research 
complete – esBco с ключови думи „медийна грамотност“ или „медийно образование“ в съчетание с „ре-
лигия“ или „вяра“. като резултат са проучени около 50 статии. научните подходи, които те идентифици-
рат могат да бъдат определени като консервативни, умерени и либерални.

според stout [2] новите подходи, които изисква религиозната медийна грамотност трябва не само да 
се фокусират върху морални проблеми, но и да предоставят начини, по които медиите да повишават ду-
ховността, да бъдат оценявани като естетическа стойност и да служат на социални функции в църковни-
те общности. той открива, че вярващите подхождат към медийната грамотност по различни начини: ня-
кои предпочитат структурирани насоки, други разчитат на лична интерпретация и автономия, а трети оп-
ределят медийната грамотност по отношение на динамиката на връзките. Разбирането на разнообраз-
ните нужди е необходимо за разработването на програми за дигитална  и медийна грамотност. освен то-
ва stout предлага бъдещите усилия да се съсредоточат върху начините, по които цифровите технологии и 
медиите могат да подобрят религиозното преподаване, и цитира аргумента на Хес по тази тема.

mary hess като римокатолик е най-плодотворният изследовател в тази област и позиционира теоре-
тичната си работа в критичен културологичен подход. 8 За нея дигиталната медийна грамотност е един от 
начините за изграждане на мостове между общностите чрез богословски диалог [3]. предизвикателство-
то пред религиозните възпитатели, твърди тя, е те да приспособят своите роли в едно общество, в което 
религиозното мислене се осъщетвява без тяхната намеса и често в неочаквани контексти. това изисква 
педагогическа трансформация от линейна, инструментална парадигма към общностен, диалогичен мо-
дел – преход към „да знаеш как“, а не просто „да знаеш“ [3, 155]. тези теоретични постановки изграждат 
рамката на изследванията на hess за използването на медийната грамотност в контекста на религиозно-
то образование като процес, в който образователните субекти активно си взаимодействат включително и 
чрез изградени дигитални компетенции [4].
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този подход е посрещнат с известен скептицизъм. shoemaker [5] се противопоставя на съвместния 
модел на учене, който предлага hess, като изразява загриженост, че да се позволява на учениците да тъл-
куват текстове от своя собствена, често ограничена гледна точка, може да причини повече вреда, откол-
кото полза.

Работейки в подобен контекст (преподаването на религията), но с теоретична ориентация, която се 
опира повече на инструментален подход, cheung [6] обсъжда загрижеността на много религиозни педа-
гози относно потенциалните негативни ефекти на медиите. тя си задава въпрос: „мога ли да дам възмож-
ност на учениците да бъдат по-внимателни и да решават какво е ценно и какво не е?“, на който намира 
отговор в парадигмата на  медийното образование, което според нея е „възможно средство за постига-
нето на това“ [6, 505]. то е полезно за свързването на религиозния опит с ежедневния живот, за намира-
нето на обща основа с учениците, за създаване на интерес към религиозното образование. чрез него уче-
ниците изграждат способност да декодират „скритите послания“ в медиите. 

концепцията на theresa Blythe [7] за тълкуване на аудиторията се основава на културни проучвания, 
но тя не игнорира потенциалните отрицателни ефекти, които медиите оказват върху потребителите, и на-
сърчава християните активно да критикуват медийните послания за опазване на библейските ценнос-
ти. Целта й е да предостави рамка за насочване на личността чрез теологична оценка на медийния текст. 
Blythe предлага възможни връзки между текста и Библията, но все пак дава възможност на участниците 
да достигнат до свои заключения. Разположението на медийната грамотност в контекст, основан на вяра, 
задължително води до конкретни въпроси като: „как това изображение представя човешкото състояние? 
какъв възглед за доброто и злото се подразбира? по какъв начин прилича или се различава от християн-
ската гледна точка за живота?“ тези въпроси предполагат ниво на „опит в религията“, което позволява на 
участниците да реагират по-смислено, без да се изисква особено висока степен на библейска грамотност. 

hailer и Pacatte (2007) 9 уверяват преподавателите, че макар медиите да оказват силно влияние върху 
децата и тинейджърите, повечето изследвания не са установили убедителни връзки между медии и спе-
цифично поведение. освен това напомнят на педагозите, че не съществува правилен начин за тълкуване 
на филми, телевизия или музика, и че те трябва да останат отворени за значението, което откриват уче-
ниците. Реалността, както е интерпретирана от учителя и реалността, наблюдавана от ученика, може да 
е съвсем различна.

Ценностите, насърчавани от медиите, често са неверни, разрушителни и по този начин противоречат 
на онези, насърчавани от християнството. но преподавателите по религиозна медийна грамотност твър-
дят, че медиите не са вътрешно добри или зли. 

съществува обаче мнение, че преобладаващият светоглед, изобразен в медиите и в християнство-
то, са в противоречие. За разлика от посланието на медиите, че ние сме основно добри, че щастието е 
главната цел на живота и че щастието се състои в получаване на материални блага, според християнско-
то виждане главната цел на живота е да живееш в хармония с цялото творение и че щастието се състои 
в това да създадеш Божието царство в себе си и сред ближните си, като си готов за саможертва. умения-
та за критично „четене“ на медиите са необходими, за да се разграничи истината от лъжата в медийното 
представяне на реалността. критичният анализ е по-добър от цензурата. 

друга перспектива има по-прагматична основа.
избягването на медиите, застъпено и популяризирано от особено консервативни религиозни групи, 

често не се счита нито за ефективно, нито за практично, тъй като негова нежелана последица е синдромът 
на „забранения плод“. според hailer и Pacatte даването на възможност да се избират медиите разумно и 
да се изследва критично всичко, което се слуша и вижда в дигиталния свят, е много по-ефективно, влия-
телно и дълготрайно като резултат 10. Затова „ролята на религиозните възпитатели не е да омаловажават 
медийните артефакти ..., а да подпомагат развитието на разбирането на медийните послания“ [6, 509].

тази стратегия възприема три компетенции: 
1) познаване на християнските принципи, 
2) разбиране за съвременната култура и 
3) способност за различаване на едното от другото. 
медийната грамотност, основана на вярата, се различава от нейния светски аналог, тъй като се осно-

вава на разбирането, че легитимността на медийните образи и послания, може и трябва да бъде оценява-
на според придържането към свещеното писание, църковната традиция и личните духовни преживявания. 

Важно е да се отбележи, че вместо да дават наготово конкретни изводи, които зрителят трябва да из-
влече, много от съвременните подходи предлагат различни нива на насоки като: „какви християнски цен-
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ности, морал или социални въпроси се подкрепят или пренебрегват тук?“ 11; „как това резонира с нашия 
живот и нашите духовни търсения?“ 12 или „какво може да се каже за проблема от гледна точка на Биб-
лията / моята вяра / моя опит?“ [7]. 

обучението по медийна грамотност, основаващо се на вяра, развива християни, които са пригодени 
да служат на обществото, в което живеят. точно както светските преподаватели по медийна грамотност 
се надяват да развият ангажирани членове на обществото, една от целите на образованието за медий-
на грамотност, основана на вярата, е широко разпространената социална полза в служба на общността, 
на истината и справедливостта.

това социално задължение включва и образоването на хората как да разпознават истината от лъжата 
в популярната култура и в дигиталната среда. Религиозната медийна грамотност, в идеалния случай, пре-
доставя необходимите умения за критичен анализ. thoman (1977) 13 твърди, че медийната грамотност е 
необходима за всички и че образованието е един от начините, по които Църквата може да служи на об-
ществото. За да бъдат ефективни възпитатели, християните трябва да разбират популярната култура, за 
да знаят какви са възгледите и потребностите на обществото, да разграничават потокът от информация и 
разбират събитията на съвременния свят. само така те могат да служат на обществото чрез демократич-
но участие и застъпничество за социална справедливост. подобно мнение изказва и martens [8]: „медий-
ната грамотност рядко се учи като цел сама по себе си“ и на практика тя често се вписва в усилията за на-
сърчаване на активното гражданство и обществено здраве. 

както отбелязва cheung [6], развитието на уменията на 21-ви век е основен елемент на религиозно-
то образование, а медийната грамотност все повече се разглежда като едно от тези умения. Би било не-
възможно учениците да функционират ефективно в света, без да са способни не само да използват ком-
пютърни технологии, но и да могат да оценят ефективността на данните, които получават при тяхното из-
ползване [9]. основният извод е, че християните могат да подобрят собствената си духовност, като станат 
медийно и дигитално грамотни.

актуалните измерения на триадата дигитални компетенции – медиаобразование – религия би тряб-
вало да се осъществяват адекватно на стандартите на съвременната социализационна ситуация, която 
изисква: толерантност и уважение към ценностите, възгледите и вярванията на всеки; критичен и плу-
ралистичен подход и интерпретация; морално възпитание и практически ориентации за справяне с кри-
зисни и конфликтни етнически и екзистенциални ситуации. В това отношение връзката медиаобразова-
ние – религия (религиозни институции) – семейство тепърва може да се развива по посока на организа-
ция на свободното време, като информационните технологии се включат активно във възпитанието, мо-
рала и културата на учениците.
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