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Abstract: the article presents an analysis of the results of a survey conducted with students, aimed at the 
educational interactions carried out through the content published by influencers. the main goal of the research 
is to identify the opportunities and challenges of influencer publications in the context of the educational pro-
cess. Among the main tasks of the study are: to analyze the opinion and recommendations of the respondents 
regarding the integration of influencer publications in the process of education; to outline guidelines related to 
the utilization of educational opportunities in this direction and overcoming the existing challenges, in order to 
implement innovative solutions and resources in education. the research methods are: theoretical analysis of 
scientific literature on the topic and survey in digital format.
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„Информираността увеличава чувството на хората за сътрудничество 
и намалява усещането за безпомощност“

Марк Баншик
извънредната пандемична обстановка наложи провеждането на онлайн обучение и учене в свето-

вен мащаб. нуждата от бърза и адекватна реакция доведе до интегриране на разнообразни платформи, 
програми и ресурси в процеса на обучение и до запознаване, от страна на педагогическите специалисти, 
с множество варианти за преподаване в онлайн среда. наблюдава се прилагането на различни приложе-
ния и устройства, използване на уеб сайтове с готови дидактически материали, иновативни практики и 
решения, свързани със съществуващи в интернет пространството инструменти за учене, както и с такива, 
които досега не са били използвани с цел обучение. Редица педагогически специалисти, преподаватели, 
родители, учени от други сфери коментират протичането на процеса на обучение в онлайн среда, като се 
дискутират идеи, добри и неподходящи практики, мотивацията на учениците, дисциплината, нивото на 
преподаване. пишат се програми, доклади и публикации, организират се изследвания, които да изяснят 
позитивите и негативите, да идентифицират оптималните варианти за постигане на качествено образо-
вание в комплексната ситуация. 

при обзор на дискусиите, материалите и изследванията по темата изпъква недостатъчният фокус 
върху едно измерение – онлайн възпитанието. Възпитанието в онлайн среда не се обсъжда в нужната 
степен, с оглед несъмнената значимост на този процес за цялостното изграждане на личността и множе-
ството възможности, чрез които той би могъл да се осъществи в дистанционна форма, в рамките на сме-
сено (blended) обучение/учене и дори в традиционна среда, чрез включване на онлайн ресурси. акцен-
тът е върху мотивацията на децата и поведенчески проявления в рамките на часовете, провеждани в мре-
жа, безспорно много важни елементи, но на заден план остават нравственото, естетическото, интеркул-
турното и други видове възпитание, също формирането на осемте ключови компетентности1 у децата. то-
ва е пропуск, водещ до неглижиране процеса на възпитание, въпреки наличието на голям брой различ-
ни (по структура, функционалност, насоченост) ресурси, които биха могли да се приложат с цел форми-
ране и развитие на умения, качества, ценности, нагласи, възгледи. сред възможните избори е и един по-
неконвенционален, все още не изследван в пълнота по посока възпитателни възможности и предизвика-
телства – съдържанието, представяно от инфлуенсъри. 
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терминът „инфлуенсър“ обозначава нов вид професия, реализираща се в интернет пространството, 
като значението на думата е „човек, оказващ влияние“2. Хората с подобна професия, наричани понякога и 
лидери на мнение, споделят преживявания, изказват становища, коментират продукти, услуги, ситуации, 
включително такива с политически, социални, граждански, културни измерения. обикновено за инфлу-
енсър се счита потребител на дадена социална мрежа (в повечето случай на няколко), когато има множе-
ство на брой последователи, често над няколко хиляди души, понякога милиони. от гледна точка на въз-
действието, което тези хора могат да окажат, това означава, че техните възгледи и нагласи биват разпрос-
транявани сред висок процент от обществото, следователно инфлуенсър с много последователи може да 
формира (или да промени съществуващо) отношение към даден проблем или въпрос у мнозинството. 

съществува изключително разнообразие от теми, въпроси, проблеми, разглеждани и разисквани от 
инфлуенсъри – пътешествия, мода, спорт, наука (физика, химия, астрономия...), личностно развитие, фо-
тография, здравословен начин на живот, музика и други видове изкуство, актуални политически, соци-
ални и културни теми. именно тази разнопосочност на предлаганото съдържание, обвързана с начините 
на представяне (социалните мрежи, достъпни чрез устройства) и фактът, че лидерите на мнение придо-
биват все по-голяма известност, е предпоставка за въздействието, което те оказват върху подрастващите. 
създателите на блогове/влогове в интернет отговарят на потребностите на „дигиталното поколение“, го-
ляма част от което има достъп до интернет ежедневно и прекарва средно от два до четири часа на ден в 
мрежата [1]. За децата в съвремието престоят в интернет пространството е нещо естествено, дори необ-
ходимо, като поради наличието на богат избор и множество платформи, профили, подкасти, публикува-
щите се „сблъскват“ с все по-големи трудности, опитвайки се да задържат вниманието им и да ги моти-
вират. от друга страна, тъкмо креативността и разнообразието обуславят и възпитателните възможнос-
ти в този контекст, тъй като посредством предоставянето на информация по всяка една тема и в рамките 
на всяка една област е възможно и оказването на въздействие с възпитателна насоченост. Видео на про-
фесионалист в социалните медии относно експерименти в полето на физиката е възможно да формира у 
децата нагласи, свързани с компетентността в областта на точните науки, технологиите и инженерството, 
възгледи по отношение на дигиталната компетентност, предприемаческата компетентност. споделянето 
на преживяване, свързано с популяризиране правата на човека и недискриминацията вероятно би спо-
могнало изграждането на убеждения, свързани с интеркултурната и гражданската компетентност, уме-
ния в аспекта на социалната компетентност. 

Въздействията, оказвани от инфлуенсърите върху подрастващи, не се базират единствено върху по-
требностите на младото поколение от социализация в интернет и интересите им в различни сфери. под-
растващите обикновено „следят“ хора, чието мнение ценят, децата приемат тези индивиди за пример, за 
ролеви модел, чийто действия и цялостно поведение бива осмисляно като приемливо и социално жела-
но в контекста на социалната среда (връстници и съученици, които също считат конкретния инфлуенсър 
за свой идол). тук личи значимостта на поривите на децата към подражание и стремежът им за иденти-
фикация, детерминиращи ефективността на възпитателния метод личен пример [2]. Въз основа на пред-
ставената взаимовръзка може да се изведе предположението, че възпитателните възможности, съдър-
жащи се в текстовете на инфлуенсъри, се опосредстват от прилагането на личния пример като метод на 
възпитание. тоест децата се стремят към наподобяване поведението и вида на индивидите, чиито пуб-
ликации четат/гледат, считат техните действия за обосновани и правилни, осъзнават мненията им за ме-
родавни, изпитват потребност да им подражават и усещане, че ако постигнат това, ще се развият лично-
стно и ще се самоусъвършенстват. 

необходимо е уточнението, че за да бъдат организирани възпитателните взаимодействия в рамките 
на интеракциите между подрастващи и лидери на мнение на база метода личен пример, публикуващите 
следва съзнателно да се стремят към прилагането му. Влиятелните лица в социалните медии трябва це-
ленасочено да включват в блоговете/видеата си послания, които да са свързани с лична демонстрация, 
примери, обяснения по посока дадена проблематика с възпитателен характер, тъй като се счита, че е на-
лично проявление на метода тогава, когато „възпитаващият съзнателно решава да служи като модел за 
подражание“ [2]. В този контекст, съдържанието, подготвено от инфлуенсъри, е възможно да се интегри-
ра в процеса на възпитание, конкретно по посока личен пример и ролеви модели, в две основни направ-
ления. първото направление се характеризира с преднамерената възпитателна насоченост на публика-
циите, а второто – употребата на съдържание от инфлуенсъри от страна на педагогическите специалисти, 
с цел формиране и развитие на определени умения, ценности, възгледи. следователно, дори текстовете/
видеата да не са подготвени с идеята за оползотворяване на възпитателните възможности, те биха мог-



102

Образование и технологии 12/2021

ли да бъдат включени в процеса на възпитание, като за целта могат да се използват различни средства 
и ресурси, които е вероятно да мотивират децата, да повишат интереса им и да отговорят на актуалните 
потребности на подрастващите. 

Методология:
с оглед горепосочените съждения, в софийски университет „св. климент охридски“ бе проведено 

проучване сред студенти, бъдещи педагогически специалисти. главната цел на изследването е иденти-
фициране възможностите и предизвикателствата на съдържанието, представяно от инфлуенсъри в кон-
текста на процеса на възпитание. сред основните задачи на проучването са: да се анализира мнението и 
препоръките на респондентите относно интегрирането на публикации от инфлуенсъри в процеса на въз-
питание; да се формулират насоки, свързани с оползотворяване на възпитателните възможности в тази 
посока и преодоляване на съществуващите ограничения, с цел прилагане на иновативни решения и ре-
сурси във възпитанието. проучването е проведено с 25 студенти от градовете Бургас (3), перник (3), си-
листра (2), плевен (1) и софия (16), деветнадесет жени и шестима мъже. Възрастовото разпределение на 
респондентите е както следва: 20 души между 18–24 г. и 5 души между 24–30 г. 

използваните изследователски методи са:
 y теоретичен анализ на научна литература по темите за процеса на възпитание, иновативни практи-

ки във възпитанието, възпитателни методи;
 y анкетна карта, включваща 16 въпроса (12 авторски и 4 демографски). 

Резултати:
Респондентите се обединяват около становището, че професията инфлуенсър е популярна в съвреми-

ето, поради степента на развитие на социалните медии и честотата на въвеждане на иновации в сферата. 
упомената е достъпността на социалните мрежи и възможността всеки да открие проблематика, съвпада-
ща с интересите му, както и идеята, че тази професия е нова и интересна, представляваща лесен начин за 
добиване на известност и печалба. при анализа на студентските мнения по отношение актуалността на про-
фесията инфлуенсър прозират възпитателни възможности в аспекта на трудовото възпитание, предприема-
ческата и дигитална компетентност, личностната и социалната компетентност. В хода на дискусия по про-
блематиката и чрез нагледни примери може да се акцентира върху реални позитиви и негативи на инфлу-
енсърството, действителни трудности и нужни знания и умения в областта, свързани с подготовка по посока 
структуриране и обработка на различен вид текст, изображения и видеа, способности за боравене с разно-
образни средства и ресурси, програми и приложения. Възможен е и фокус върху социалната отговорност, 
преодоляването на проблеми и нужните усилия и упоритост, стремежът към саморазвитие.

също така, студентите споменават концепцията на част от лидерите на мнение, свързана със споде-
ляне на случки от личния живот, което според 65% от тях е фактор за популярността им, защото от психо-
логическа гледна точка хората изпитват любопитство към чуждия начин на живот, потребност да разпоз-
наят свои навици, убеждения, модели на поведение у другите, да усетят, че са част от обществото. това 
предположение може да се обоснове и чрез социалната теория за развитие на взаимоотношенията, спо-
ред която е нужно събирането на информация за другите в процес на комуникация, с цел обяснение и по-
голяма предвидимост на поведението им [3]. именно примерите от собствения живот биха могли да се 
приложат и под формата на възпитателния метод личен пример, замислени с цел осъществяване на вза-
имодействия в посока нравствено, интеркултурно, интелектуално и други видове възпитание. 

сред останалите фактори, опосредстващи известността на даден инфлуенсър, студентите посочват 
броя последователи (82%), актуалността на платформата (57%) и интеракциите с последователите – на-
сърчаване на дискусии, обяснения по дадени теми, отговори на въпроси, обмен на опит и разсъждения 
(56%). на база тези мнения може да се изведе заключението, че хората предпочитат да бъдат активни по-
требители на съдържание, вместо да го възприемат пасивно. приоритет е възможността да се споделят 
собствени впечатления, да се инициират обсъждания и обмяна на мнения. този извод кореспондира и с 
тенденцията в областта на комуникациите относно предпочитането на видео материали, също на такива, 
които изразяват истинно ситуациите в живота на определен инфлуенсър3. 

Разсъждавайки върху проблематиката, респондентите споделят и собствените си предпочитания – 
деветнадесет от тях преглеждат материали, подготвени от инфлуенсъри, а шестима твърдят, че не се ин-
тересуват от подобни теми. същевременно, на въпрос „колко често преглеждате съдържание от инфлу-
енсъри“ само един човек е посочил „никога“, петима са отговорили няколко пъти седмично, а най-голям 
брой (8) студенти, са отбелязали „когато попадна на подобен пост, съвпадащ с интересите ми“, като оста-
налите са упоменали различна честота на преглед. данните показват значимостта на личностните инте-
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реси и фактът, че често от първостепенно значение е самата информация (като актуалност, значимост за 
потребителя, дори атрактивност в поднасянето), а не източникът. което поражда допълнителни въпроси, 
свързани с достоверността на интернет източниците, в това число и лидерите на мнение – елемент, кой-
то задължително следва да се отчита от учителите, интегриращи ресурси, структурирани от инфлуенсъри, 
в процеса на възпитание (и обучение). 

Запитани дали смятат, че публикациите на професионалисти в интернет съдържат възпитателни въз-
можности, четирима души коментират, че според тях подобни материали не се характеризират с възпи-
тателни аспекти. аргументите са по посока на становището, обрисуващо лидерите на мнение като инди-
види, продаващи продукти, а не хора, способни да влияят на общностните нагласи. популярно е разби-
рането за инфлуенсърите като индивиди, рекламиращи различни продукти и услуги, което не е коректно. 
те стартират с блогове, видеа, снимки, чрез които натрупват голям брой последователи – хора, които сле-
дят редовно представяното съдържание и го споделят. едва на по-късен етап, само при наличие на вну-
шително количество последователи, влиятелните лица в социалните мрежи биха могли да се ориенти-
рат към рекламата, като част от тях предпочитат да се фокусират върху собствените си таланти и предла-
гани от самите тях продукти. също така, някои хора акцентират върху образователни аспекти (текстове/
видеа за деца, с факти, данни, разяснения за различни процеси, процедури и други) и структурират пост-
овете си в тази посока. 

В този контекст са и доводите на респондентите (18), които защитават тезата за наличие на възмож-
ност за интегриране на възпитателни въздействия и взаимодействия, осъществявани посредством тек-
стове, снимки и видеа на различна тематика. обсъжда се разнообразната насоченост, вплитането на лич-
ни примери, съдържащи поуки, насоки и съвети, съобразяването на материалите с възрастта, интереси-
те и потребностите на аудиторията, коментарите по актуални теми от различни гледни точки, обяснения 
относно полезни знания и формиране на ценни умения, нагласи. Всички посочени характеристики е въз-
можно да спомогнат пълноценното протичане на възпитателен процес, ориентиран и към актуалните 
нужди и влечения на подрастващите. интерес представляват мненията на студентите, според които осъ-
ществяването на възпитателни взаимодействия посредством текстове от инфлуенсъри зависи от тяхната 
целенасоченост. изпъква гореспоменатата необходимост от преднамереност при подготовката на текст/
видеа, за да е вероятна тяхната полезност по отношение процеса на възпитание. но дори самите влиятел-
ни лица в социалните медии да не си поставят възпитателни цели, такива биха могли да бъдат формули-
рани от педагозите и постигнати чрез дейности, базирани върху материали в социалните мрежи. 

Замисълът, заложен във въпрос единадесети от анкетната карта е пряко съотнесен именно към оп-
тималните варианти за интегриране на инфлуенсърски публикации в процеса на възпитание. най-висок 
процент от респондентите – 73% идентифицират като такава опция запознаването на подрастващите със 
съществуващи видеа/текст, изразяващи мнения по съвременни проблеми и теми. по този начин децата 
биха могли да осмислят информация в безопасна и контролирана среда, опосредстваща формирането и 
развитието на умения, възгледи и убеждения. 69% от студентите смятат, че подходящ избор е прожекти-
рането на видеа и последваща дискусия, с цел по-добро възприемане на информацията и извеждане на 
поуки в аспекта на различните видове възпитание. Видно е, че видео форматът е предпочитан, тъй като 
десет от респондентите избират като вариант за интегриране на съдържанието, подготвяно от инфлуен-
съри, четенето и обсъждането на техни текстове, а дванадесет – насърчаване на децата да „следят“ про-
фесионалисти в социалните медии. Възможен извод тук е ползотворността на комбиниран подход, съче-
таващ всяка една от посочените опции, съобразяване с възрастовите и личностни особености и способ-
ности на децата, отчитане техните интереси, и чието приложение би могло да способства формирането и 
развитието на детската личност. 

с оглед значимостта на осемте ключови компетентности и отделните видове възпитание за изгражда-
нето на хармонична личност, на респондентите е зададен въпросът „кои са последните три неща, за кои-
то разбрахте благодарение на инфлуенсъри“, с уточнението, че това може да са факти или идеи, размиш-
ления. идеята тук е установяване релацията между конкретни теми на публикациите и възможности за 
формиране на компетентности у подрастващите. сред изброените елементи присъстват факти относно 
различни професионални направления, съпътствани от обяснения и мотивиращи образи и/или текст. тук 
прозира вероятността за формиране на компоненти от съдържателното поле на предприемаческата ком-
петентност, ориентирана към подготовка на младите хора за професионална реализация, творческо ми-
слене и отношение, иновативност и лидерски качества. трима от студентите споделят, че са се информи-
рали относно настоящата пандемична ситуация и конкретно самия вирус, което насочва към здравното 
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възпитание и социалната компетентност, поради наличието на въздействие по посока грижа за собстве-
ното здраве и това на околните, споделената социална отговорност, положителна нагласа спрямо полага-
не на общи усилия за опазване на общественото благосъстояние. Видна е взаимовръзката и със солидар-
ността и съпричастността, посочени от 65% от студентите като ценности, които биха могли да бъдат фор-
мирани чрез интегриране на инфлуенсърски публикации във възпитателния процес. 

политиката в страната и по света също е сред посочените теми – изграждането на умения и отноше-
ния в тази насока способства възможността за развитие на гражданска компетентност у подрастващите, 
също ползотворен процес на гражданско и правно възпитание. тук съществува и опцията за формиране 
на положителна нагласа към родината, към традиции, обичаи, българският език и култура, иницииране 
на активна гражданска позиция (отбелязани съответно от 13 и от 14 респондента), пряко свързани с па-
триотичното възпитание и компетентността за езикова грамотност. демонстрации на начини за рецикли-
ране и повторна употреба на разнообразни вещи се явяват предпоставка за протичане на процес на еко-
логично възпитание, насочен към формиране на нагласа за опазване на природата, посочена от 65% от 
студентите, като елемент, чието формиране може да бъде спомогнато чрез въздействия от лидери на 
мнение. Респондентите записват като отговор на този въпрос и полезните съвети, насоките в посока ли-
чностно развитие, личните примери на инфлуенсърите, които съдействат за осъществяване на процес на 
нравствено възпитание и развитие на личностна и социална компетентност. предположението е на база 
съществуващата според студентите възможност за формиране на ценности като толерантност и емпатия 
(52%), фундаментални ценности (56%), морални и социални норми (69%) – ключови компоненти в аспе-
кта на тази компетентност. съдържанието, ориентирано към пътешествия, опознаване на други локации 
и култури обуславя и наличието на възпитателни взаимодействия, свързани с интеркултурна компетент-
ност, многоезикова компетентност, компетентност за културна осведоменост и изява, личностна и соци-
ална компетентност, нравствено възпитание. Заключението е изведено въз основа компонентите на го-
респоменатите компетентности, сред които са толерантност, солидарност, положителна нагласа към дру-
ги култури, уважение и подкрепа, разбиране и интерес към различни обичаи и традиции, и други. избро-
ените ценности и качества биха могли да бъдат развити чрез обогатяване на представите на децата за 
различни страни и съответните културни особености, както е възможно и да се повиши интересът към на-
уките история и география, зоология, океанология и редица други, изучаване на чужди езици, развитие 
на личностни и социално значими характеристики. 

анализът на всички изброени от студентите тематични полета подчертава наличието на възпитател-
ни възможности и в контекста на интелектуалното възпитание (познавателни процеси, хигиена на ум-
ствен труд); дигиталната компетентност (умения за набавяне на информация, филтриране и анализ, по-
требление и създаване на текстови и аудио-визуални продукти); компетентност за придобиване на уме-
ния за учене (нагласа към възприемане на информация, открояване на собствени интереси и предпочи-
тания, вътрешна мотивация). 

Въпреки цялостната положителна насоченост на констатациите на студентите по отношение съдър-
жанието, представяно от инфлуенсъри и възпитателните му аспекти, респондентите идентифицират и 
определени предизвикателства в тази посока. четирима души споделят, че според тях инфлуенсърските 
публикации не биха могли да бъдат успешно интегрирани във възпитателния процес, а трима считат, че 
такъв тип ресурси не спомагат формирането на нито една ценност, качество, морална или социална нор-
ма. посочени са следните примери за негативно въздействие върху децата, което може да доведе до по-
веденчески проблеми, формиране на неприемливи възгледи и убеждения, цялостно възпрепятстване на 
възпитателния процес:

 y популяризират се нереални отражения на действителността, свързани с налагане на стандарти за 
живот, външен вид, реализация (посочено от трима души);

 y лидерите на мнение имат прекомерно влияние върху подрастващите, което понякога се изразява 
в невъзможност на децата да осмислят други гледни точки, трудност при формиране на собствено 
мнение и отношение, продиктувана от безпрекословна вяра в твърденията на даден инфлуенсър 
(посочено от девет души);

 y представят се неприемливи ролеви модели и примери (видеа, показващи опасни действия, агре-
сивни модели на поведение, тормоз над хора и/или животни, асоциални постъпки). с оглед стре-
межа на децата към подражание, подобен тип материали могат да имат силно негативен ефект 
върху възпитанието им и да подтикнат към безнравствени поведенчески проявления (посочено от 
десет души);
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 y не винаги предоставяната информация е коректна и истинна, което се явява проблем, особено ак-
туален в днешно време. у децата често липсват изградени умения за проверка достоверността на 
дадени твърдения, като това е предпоставка за формиране на нагласи и вярвания на база неточни 
факти, данни, становища (посочено от трима души). 

като част от решението на споменатите проблеми, един от респондентите посочва взаимовръзката 
между два от основните възпитателни фактора – социалните медии (в случая конкретно интеракции с ин-
флуенсъри) и семейството. тезата е по посока родителския контрол и възпитателните взаимодействия в 
рамките на семейството, чрез които негативните ефекти от запознаването с текстове и видеа в социални-
те медии биха могли да бъдат редуцирани. Разбира се, от ключово значение тук е и ролята на училището. 
изхождайки от тази гледна точка, би могло да се заключи, че при колаборация между основните фактори 
на възпитание е възможно достигане до решения, чрез които да се преодолеят (или редуцират) нежела-
ните последици и да се повишат положителните ефекти на интеракции с инфлуенсъри. 

изводи и препоръки:
с оглед отбелязаните възможности и предизвикателства в контекста на инфлуенсърските публика-

ции и техните възпитателни аспекти, респондентите заявяват и мнението си относно степента им на по-
лезност. четирима души смятат, че инфлуенсърските публикации могат да подпомогнат процеса на въз-
питание в много ниска и в ниска степен. според петима от студентите текстовете и видеата, представя-
ни от инфлуенсъри спомагат възпитателните взаимодействия в средна степен, докато петнадесет души 
избират степените висока и много висока. Възможен е изводът, че голяма част от студентите, в ролята на 
потребители, от една страна, и бъдещи педагози, от друга, откриват потенциал в материалите в социал-
ни медии по посока интегрирането им в процеса на възпитание. такова интегриране обаче, за да бъде 
успешно, следва да се осъществява съобразно определени правила и насоки, чрез които да бъдат опол-
зотворени възпитателните възможности и съществуващите ограничения да бъдат преодолени. подобни 
препоръки, без претенция за изчерпателност, са формулирани на база цялостния анализ на резултатите 
от проучването: 

 y представяните пред подрастващи публикации следва да бъдат подбирани внимателно и с оглед на 
конкретни теми и съдържащи се поуки, примери, варианти за извличане на изводи с възпитател-
на насоченост; 

 y педагогическият специалист трябва да е достатъчно запознат със спецификите на такъв тип матери-
али и социалните медии в цялост, за да може да осъществи възпитателните взаимодействия пъл-
ноценно;

 y с цел оптимално оползотворяване на възпитателните възможности е нужно педагозите да са запоз-
нати с различни ресурси и материали, подпомагащи употребата на публикации в социални медии 
– като съветите на В. господинов за безопасност в интернет и насоките за спазване на нетикета4;

 y времето, отделяно за четене/гледане следва да е съобразено с възрастовите особености на децата 
и да е подчинено на принципите на здравословния начин на живот – да не се изисква прекарване-
то на твърде много време пред екрани на устройства;

 y препоръчително е организирането на дискусии и беседи както преди запознаването с дадена пуб-
ликация, така и след това, също предоставянето на обяснения и осъществяване на рефлексия вър-
ху преживените чувства, мислите и нагласите на децата; 

 y съдържанието следва да отговаря на изискванията по отношение индивидуалните, възрастови, 
психични особености и способности на подрастващите и да е съобразено с нивото на тяхното би-
ологично и психично развитие; 

 y публикациите могат да бъдат интегрирани в процеса на възпитание в рамките на всеки един уче-
бен предмет, спрямо тематичната им насоченост като прилагането им е възможно и по време на 
час на класа, като неурочна възпитателна форма; 

 y препоръчителните варианти за представяне на публикациите (в онлайн среда, смесена/хибридна 
и/или традиционна) са: под формата на текст, който да бъде прочетен индивидуално или в група и 
обсъден; под формата на видео, което да бъде прожектирано пред класа и дискутирано; в рамките 
на проект, свързан със събиране и филтриране на информация, формулиране на изводи и заключе-
ния, организиране на беседа по темата;

 y уместно е насърчаването на децата да споделят свои собствени преживявания и впечатления от со-
циалните медии– по този начин е налична възможност за обяснение на неясни моменти, за анализ 
на неподходящи послания и примери и представянето им като социално неприемливи, формира-
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не на редица нравствени качества и ценности, на база дискредитиране на асоциални прояви и дис-
кутиране на приемливи и социално желани модели на поведение.

Заключение:
Цялостният анализ води към формулиране на заключение относно наличието на възможности за осъ-

ществяване на възпитателни въздействия и взаимодействия посредством интегриране на съдържание, 
изготвено от инфлуенсъри, в процеса на възпитание. Значимостта на прилагането на подобни ресурси е 
подчертана от факта, че децата са потребители на такова съдържание извън рамките на образователните 
институции и нерядко това поражда проблеми, негативни преживявания и последствия, дори опасности. 
ако подрастващите бъдат запознати с различни аспекти на текстове/видеа в социалните медии по вре-
ме на общуване с педагози, отрицателните влияния биха могли да бъдат редуцирани – педагогическите 
специалисти могат да насочат вниманието към добри примери и модели на поведение, да откроят поло-
жителните послания, да формират ценности и нагласи у децата по посока личностно и социално благо-
получие. посредством включването на инфлуенсърски публикации във възпитателния процес биха могли 
да се предоставят разяснения по различни теми, да се изведат поуки и да се повиши информираността 
на децата в разнообразни направления. Ценна е и възможността за изграждане у подрастващите на уме-
ния за безопасно поведение в социалните медии, отговорно запознаване с блогове/влогове, различава-
не на неистинна и недостоверна информация, съчетаване на времето пред екран с дейности за здраво-
словен и активен начин на живот. 

нововъзникналите потребности и интереси на подрастващите налагат осъвременяване процеса на 
възпитание, включване на иновативни методи и средства с цел повишаване мотивацията на децата и 
пълноценно осъществяване на възпитателни взаимодействия. използването на метода личен пример, 
специфично примери на личности, които са „идоли“, ролеви модели за подрастващите, датира от десе-
тилетия, но интегрирането на текстове и видеа, споделени от инфлуенсъри, е нов вариант, предлагащ до-
пълнителни възпитателни възможности. обогатяването на процеса на възпитание по този начин подчер-
тава симбиозата между традиционните методи и похвати, и иновациите в образованието – идеята за при-
емственост, взаимосвързаност и стремеж към саморазвитие и усъвършенстване. идентифицирането на 
потенциала на съдържанието, представяно от инфлуенсъри, е предпоставка за провеждането на допъл-
нителни проучвания, чрез които да бъдат формулирани по-задълбочени изводи и препоръки.
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