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abstract: This article presents the results of two surveys among parents of primary school age children. The 
surveys are a part of fundamental research, funded by the Bulgarian Science Fund – Digital Competencies and 
Media Education at Pre-school and Primary School Age (DN 05/8 14.12.2016) with coordinator Prof. Dr Rumy-
ana Papancheva from the University „Prof . Dr Asen Zlatarov”, Bourgas . The author is the leader of the Working 
Group „Research of the connection between Reading and Digital literacy“as a part of the project. The accent in 
this article is on the results of parents’ surveys and a comparison between 2018 and new one – 2020 – there are 
analyzed parents’ attitudes towards a formation of digital literacy of their children.
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технологиите са неизменна част от живота на съвременните деца. отдавна в езика ни са навлезли 
етикетите от класификациите на австралийския социолог и футурист марк маккриндъл – поколенията Х, 
у и Z [1]. децата от втората декада на 21 в. вече се наричат алфа поколение [2], което е различно не само 
от старейшините, строителите и бейби бумърите, но и от поколенията Х, у и Z. международни, а и проуч-
вания на автора, показват, че има деца още преди да навършат половин година с „опит“ при работа с ди-
гитални технологии.

Възрастовата група на алфа поколението (родените след 2010 г.) все още е под доминиращото въз-
действие на родителите. по отношение на употребата на дигитални устройства изключително важен е 
личният пример на родителите, тяхното отношение към дигиталните технологии; закупуването на диги-
тални устройства, както и толерантността към времето за ползване на дигитални устройства от децата – 
популярният термин, употребяван и на български език – screen time. ето защо в работния пакет „Връзка-
та между четенето и дигиталната грамотност“ (авторът е ръководител) към фундаменталния научен про-
ект „дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“ (Фни, 
дн 05/8 14.12.2016) с ръководител проф. д-р Румяна папанчева са разработени въпроси към тях в три сек-
ции – „четене в семейството“, „дигитална грамотност“ и „Взаимовръзка между четенето и формиране-
то на дигитална грамотност при ученици до 11 години“. организацията на самото емпирично изследва-
не премина през консултационен етап, през предварително планиране, основно планиране, организация 
на емпиричния, статистическия и теоретичния анализ; определяне на респондентските групи (възрастов 
обхват, региони – въз основа на Случайна извадка според данни на нСи от 31.12.2017 г. – столица, мно-
го голям град, голям град, средно голям град, малък град). проведени са пилотни проучвания с цел коре-
кция на инструментариума. 

настоящата статия си поставя за цел да представи анкетни проучвания, проведени с родители на деца 
до 11-годишна възраст по отношение на дигиталните технологии и техните деца. изследванията са част 
от дейностите по работния пакет. проведени са две анкетни проучвания с родители на територията на 
Република България: в периода м. април-май 2018 г. с анкетни карти на хартиен носител и през юни-юли 
(между 15 юни и 2 юли) 2020 г. онлайн проучване (с Google формуляр). анкетата е една и съща, състои се 
от 14 въпроса и демографска част и се интересува от навиците на децата до 11-годишна възраст по отно-
шение на дигиталните устройства от гледна точка на техните родители – колко часа на седмица ползват 
смартфони, какви дейности доминират при работа с дигитални устройства и пр.
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акцентът в настоящото изследване е върху въпроса каква роля играят дигиталните технологии (смарт-
фони, таблети, компютри, видео игри, приложения и т.н.) в ежедневието на детето от гледна точка на ро-
дителите, затова и ще бъдат анализирани отговорите единствено от секция „дигитална грамотност“.

демографски профил на анкетираните 
 y демографски профил на анкетираните родители от проучване през 2018 г.

144 родители са попълнили анкети, от тях 127 жени, 14 мъже и трима не са дали информация за пол. 
Респондентите са в активна възраст, като само четирима родители са посочили възраст до 29 години, 71 ро-
дители са до 39 г., 66 – съответно до 49 години и само един над 50 г. 61% от отговорилите са с трудов стаж 
между десет и двадесет години. 48 % от отговорилите на въпроса за местоживеене са от средно големия 
град пазарджик, 21% от столицата. почти равен брой са родителите, попълнили анкетата, от етрополе (ма-
лък град) и от Хасково (голям град). 81% от анкетираните работят на пълен работен ден, само 8 са безра-
ботни, двама са студенти, 4% – работят от дома си и само трима са на половин работен ден. тази демогра-
фия показва, че родителите са изключително заети, отдадени на работата си. Сред посочилите професия-
та си има адвокати, медицински сестри, финансисти, шивачки, брокери, учени и пр. Само един родител е с 
основно образование, петима не дават отговор на въпроса за образованието си, 36 са със средно образо-
вание, 33 – с бакалавърска степен, 65 – с магистърска степен, а четирима са с най-високата образователна 
и научна степен доктор. както се вижда в анкетата има категорична доминация на родителите с висше об-
разование, което се очаква да окаже благотворно влияние върху дигиталните умения на техните деца [3].

 y демографски профил на анкетираните родители от проучване през 2020 г.
онлайн проучването е проведено чрез Google формуляр през периода15 юни–2 юли по повод насто-

ящата статия, няма представителен характер и цели по-скоро да отчете промени и тенденции в измина-
лия двугодишен период от първите анкети с родители. За съжаление, ситуацията е такава, че не пред-
разполага масово включване в проучвания. авторът е разчитал на добрата воля на родители на деца до 
11-годишна възраст, поканени лично по електронна поща да вземат участие в анкетата. отзовалите се са 
44 родители. Само двама бащи са се включили в проучването. 50% от респондентите са на възраст меж-
ду 30 и 39 години. останалите са както следва 20–49 години – 48% и 50-59 възрастова група – 2%. 35 от ро-
дителите (80%) са от столицата, трима от много голям град, по един от средно голям, голям и малък град; 
трима – от село. 

75% от попълнилите анкетата работят на пълен работен ден, 9% (трима не работят, а един е студент) 
са отбелязали, че не работят; 11% са фрилансъри, 5% – работят на половин работен ден. тези резултати 
отново потвърждават заключението и от предишното проучване, че българските родители са заети и че 
трудно могат да отделят повече време на своите деца. 7% имат трудов стаж между 5 и 9 години; 68% от 
респондентите работят повече от 10 години (10-20 години трудов стаж), а 25% – имат над 20-годишен тру-
дов стаж. 

Съвсем разбираемо е при така проведената анкета (лично познанство и личен ангажимент към авто-
ра), че образователният статус на анкетираните е висок – с докторска степен са 16% от родителите, 66% са 
с магистърска степен, 7% – бакалаври, 4% – със средно образование и 7% – със средно специално. Затова 
и сред посочените професии преобладават на преподавателите и асистенти, но и на ръководители екипи, 
експерти в IT компании и рекламни агенции, артисти, икономисти, счетоводители, мениджъри, здравни 
консултанти, медицински представители, анализатори, учители, психолози, инженери и др.

14% от анкетираните са с три деца, 48% – с две, 34% – с едно. двама родители не са отговорили. ос-
вен родителите, във възрастта до 11 години върху формирането на навици, в това число и дигитални, вли-
яние върху децата оказват и техните по-големи братя и сестри. 

анкетата е попълнена от родителите за дигиталните навици на 28 момичета на възраст до 11 години 
и за 15 момчета на същата възраст. 

анализ на данните от анкетните проучвания
Таблица 1. Дигитални умения на родителите – самооценка 

как определяте своите умения за работа с дигитални 
технологии? 2020 г. 2018 г.

нямам такива умения - 2%
основно ниво на владеене 18% 13%
Самостоятелно ниво на владеене 25% 27%
Свободно ниво на владеене 57% 55%
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първият въпрос към родителите от секцията „дигитална грамотност“, която е обект на настоящия 
текст, е насочен към самооценка на техните дигитални умения чрез критериите на Europass1: информа-
ционни процеси, създаване на съдържание, комуникация, решаване на проблеми и сигурност. В таблица 
1 са демонстрирани резултатите от двете проучвания в проценти, като съществени разлики не се наблю-
дават за изтеклия период от две години. Сред анкетираните родители и от двете проучвания определе-
но преобладават тези със свободно ниво на владеене на дигитални умения. Любопитно е какво е отно-
шението на тези родители към използването на дигитални технологии от техните деца. така например в 
отговорите от анкетното проучване през 2018 г. 48% от оценилите се с най-добри дигитални умения смя-
тат, че тъчскрийн устройствата не развиват фината моторика, координацията между ръце и очи и въобще 
визуалното внимание на техните деца. Въпросът се базира на проучванията на специалисти, които показ-
ват, че мултимедийният интерфейс на таблетите привлича децата чрез стимулиране на техните тактилни, 
визуални, кинестетични чувства, осигурявайки им моментална обратна връзка [4].

14% от децата на тази родителска група (на свободно владеещите дигитални умения) са започнали да 
боравят с дигитални технологии преди да навършат 1 годинка (данни от анкета 2020 г.). 52% от тази група 
родители заедно са играели с децата си на на различни дигитални устройства (данни от анкета 2020 г.). 

Въпросът за времето, прекарано пред екран, е изключително важен и щекотлив не само за българ-
ските деца, но и в световен мащаб. голяма част от изследванията и съответно препоръките, които различ-
ни педагози и педиатрични организации отправят към родителите, са свързани с намаляване на часове-
те пред екрана (скрийн тайм – screen time). американската педиатрична академия (American Academy of 
Pediatrics)1 препоръчва не повече от два часа за деца и тийнейджъри на ден, като абсолютно недопусти-
мо е използването на дигитални устройства от деца под 2 години. данните от фиг. 1 и фиг. 2 демонстри-
рат, че за България тези норми са абсолютно невалидни. Средно на 11.5% деца от двете анкетни проучва-
ния са им били давани електронни устройства още преди да навършат една година, което потвърждава 
за пореден път тезата, че българският родител използва дигиталните технологии като бавачка (babysitter) 
и не открива потенциала им за развиване на дигитална грамотност, например. от графика 2 се вижда, че 
един родител признава, че няма контрол над времето, прекарано пред екран на своето дете, но предиш-
ни изследвания доказват, че българските родители нямат реална представа за времето, използвано пре-
димно за игри на дивайси. Самите деца посочват драстично различни цифри, попитани колко часа на ден 
прекарвате пред устройствата [5]. 

 

Фигура 1. Възраст на детето, посочена от родителите, за първи досег с дигитални устройства /
Данни от 2018 и 2020 г., Данните са в проценти/
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Фигура 2. Време пред устройства (скрийн тайм) в рамките на една седмица

Във времената на социална дистанция и изолация онлайн общуването се налага като норма, а не като 
изключение. интерес предизвикват отговорите на въпроса „колко често детето Ви общува със свои при-
ятели или членове на семейството чрез видео връзка на телефон, таблет, компютър, видео игри или дру-
ги устройства?“, зададен към настоящия момент (2020 г. по време на пандемия от COvID-19). почти поло-
вината от анкетираните родители (20 души) отговарят – всеки ден. 12 споделят, че децата им веднъж сед-
мично общуват със свои близки и/или играят съвместни онлайн игри с приятели, 9 родители твърдят, че 
се е случвало, но по-скоро не е правило (случвало се е няколко пъти) и трима отговарят – никога. 

Ситуацията не се е променила драстично за изминалите две години във връзка с предпочитаните и 
най-често използвани дигитални технологии (Фиг. 3).

Фигура 3. Сравнение между отговорите на родителите през 2018 г. и 20020 г. по отношение на из-
ползваните технологии от децата им. Данните са в проценти

Смартфонът си запазва водещата позиция при учениците до 11-годишна възраст (86%), следван от 
гледането на телевизия (82%), макар и с понижен интерес от страна на децата, и на трето място по попу-
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лярност сред малките ученици е ползването на таблет (73%). от отговорите от новото проучване (2020 г.) 
се вижда, че спада интересът към игровите конзоли, а дори изчезва към Play Station Portable (PSP) и iPod. 

Таблица 2. Сравнение между отговорите на родителите по отношение на дейностите, които из-
вършват техните деца на дигиталните устройства

отговори 

през 2018 г.
86% 31% 77% 44% 63% 84% 37% 15%

използва ли Вашето 
дете дигитални 

технологии за някои от 
следните дейности?

играе 
на Видео 

да 
гледа 
видео

да 
слуша 

чете 
книги

отговори през 2020 г. 82% 30% 66% 75% 70% 80% 64% 27%

от таблица 2, илюстрираща сравнението между отговорите на родителите по отношение на дейност-
ите, които извършват техните деца на дигиталните устройства, интерес представлява нарасналият резул-
тат на децата, използващи дигиталните технологии за обучение, което само по себе си е положителна 
тенденция на фона на доминацията на игрите на дигиталните устройства.

Внимание е необходимо да се обърне и на родителските страхове и притеснения от прекомерното 
използване на дигитални устройства. 55% от анкетираните отговарят, че се притесняват от използването 
на дигитални технологии от техните деца. Сред най-често срещаните отговори от проучването през 2020 
г. са: проблем с очите; загуба на концентрация; социална изолация; вреди на двигателната активност; во-
ди до пристрастяване; детето може да попадне на неподходящо съдържание; ограничава умението за 
общуване; злонамереност от трети лица. „децата затъпяват, нямат стимул за развитие“ – споделя една от 
анкетираните майки, а друга се оплаква, че детето й става по-раздразнително. 

Въпреки че откриват проблеми в по-продължителната употреба на дигитални технологии, 61% от ро-
дителите заявяват, че подкрепят ранното обучение в дигитална грамотност (данни 2020 г.). 

ето и някои от отговорите на отворения въпрос Защо одобрявате/не одобрявате ранното обучение в 
дигитална грамотност?:

 y поколението трябва да се развива според технологиите.
 y Времето, в което живеем, го изисква.
 y В крак с времето.
 y това е много важно умение, което трябва да се придобие в днешно време.
 y ако е в умерена степен, одобрявам. но дългото стоене пред екрана изнервя детето и го превъзбуж-

да.
 y Защото времената се менят. Всичко става с дигитално управление и децата трябва да са конкурент-

ни след време.
 y днес то е необходимост, а и на децата им е интересно.
 y Бъдещето на децата е в цифров свят. не могат без познанията и свободна работа с тези устройства. 

повече трябва да се набляга на работа за развитие на умения и усвояване на нови знания, а не гле-
дане на видео. 

 y не одобрявам ранното обучение в дигитална грамотност, защото считам, че децата трябва да из-
градят умения за истинско общуване!

 y трябва да бъде интересно за децата. като игра. Без оценяване и зубрене. много зависи от учите-
ля и подхода.

 y не одобрявам, защото влияе на нервната им система. Влияе зле на зрението и възпрепятства раз-
витието на умения за нормално общуване.

 y необходимост.
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 y искам детето ми да е наясно с новостите. 
 y Защото се улеснява по-нататъшното им развитие в дигитална среда.
 y не одобрявам, защото забравят истинското си детство.
 y Защото трябва да има дигитална грамотност.
 y предпочитам сам да науча детето си.

от отговорите на родителите, които одобряват ранното обучение по дигитална грамотност, може да 
се заключи, че времето налага този вид обучение; че е важно да се прилага подход, съобразен с изисква-
нията на децата и активното учене (learning by doing). можем да прилагаме ефективно икт в ранното обу-
чение чрез използване на интерактивност, конструктивизъм, който дава приоритет на нуждите на децата, 
на възможността да се забавляват, докато учат [6].

Формите на забавление, „забавно образование“, на съчетаване на игра, свободно време и обучение 
са издигнати на пиедестал. педагози и учени от цял свят2 търсят начини как да помогнат на децата да се 
конкурират в една несигурна среда; като отчитат факта, че стандартите за ранна оценка са различни в ця-
ла европа3 [7].
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