
   
 

Дигитални компетенции и медиаобразование в 
предучилищна и начална училищна възраст  
ДН 05/8 14.12.2016 

 

Анкета 
Родители – определяне на факторите, които влияят на дигиталната грамотност при деца до 11 г. 

 

♦    Пол:  -  мъж  ;   -  жена ;    ♦    Възраст: ____години;     ♦   Образование:  - средно ; - висше ; 

♦   Семеен статус:  - женен ;  - омъжена ;   - несемеен ;  - несемейна ;  - съжителство ; 

♦   Професия: ............................................................................  

 

 

Въпрос 1. Имате ли компютър у дома? 

ДА            НЕ  

Въпрос 2. Какви дигитални устройства притежавате Вие и членове на семейството Ви (компютър, 

таблет, PSP…, смарт телефон)?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Въпрос 3. Имате ли интернет у дома? 

ДА            НЕ  

Въпрос 4. Имате ли интернет на телефона си? 

ДА            НЕ  

Въпрос 5. Колко често използвате компютър? 

не използвам                                                     веднъж в месеца                         веднъж в седмицата       

повече от веднъж в седмицата                     всеки ден  

 

Въпрос 6. Колко често използвате интернет? 

не използвам                                                     веднъж в месеца                         веднъж в седмицата       



повече от веднъж в седмицата                     всеки ден  

Въпрос 7. За какво използвате компютър?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Въпрос 8. За какво използвате интернет?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Въпрос 9. В работата си използвате ли:  

Компютър   ДА       НЕ           

Интернет     ДА       НЕ    

        

Въпрос 10. На колко години е Вашето дете?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Въпрос 11. Вашето дете има ли собствено дигитално устройство?  

ДА            Какво? ………………………………………………………………………………………………………………………………………     

НЕ           

 

Въпрос 12. Вашето дете има ли свободен достъп до интернет?  

ДА            От къде? …………………………………………………………………………………………………………………………………     

НЕ           

Въпрос 13. Вашето дете използва ли компютър?  

ДА           НЕ           

Въпрос 14. За какво използва компютър Вашето дете?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Въпрос 15. Колко често Вашето дете използва интернет? 

не използва                                                     веднъж в месеца                         веднъж в седмицата       

повече от веднъж в седмицата                     всеки ден  

Въпрос 16. За какво използва компютър Вашето дете? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Въпрос 17. Избройте сайтове, които посещава Вашето дете? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Въпрос 18. Вашето дете изучава ли в училище информационни технологии?  

ДА      –   СИП           ЗИП             По проект                Друго - ……………………………………………………. 

НЕ       

Въпрос 19. Вашето дете изучава ли информационни технологии извън училище?  

ДА      –   Къде? …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

НЕ            

Въпрос 20. Вашето дете получава ли задачи за самостоятелна работа по различни учебни предмети, 

които изискват използване на информационни технологии?  

ДА           По кой учебен предмет? ………………………………………………………………………………………………………… 

НЕ   

Въпрос 21. Вие помагате ли на Вашето дете при изпълнение на  самостоятелна работа по различни 

учебни предмети, които изискват използване на информационни технологии?  

ДА           НЕ           Няма такава самостоятелна работа   

 

Въпрос 22. Вашето дете участва ли в състезания по информационни технологии?  

ДА           Избройте състезанията ………………………………………………………………………………………………………… 

НЕ   

Въпрос 23. Вашето дете участва ли в конкурси и инициативи, които изискват използване на 

информационни технологии?  

ДА           Избройте ………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

НЕ   

Въпрос 24. Вашето дете запознато ли е с правилата за работа в интернет?  

ДА           От къде ………………………..………………………………………………………………………………………………………… 



НЕ   

 

Въпрос 25. Вашето дете знае ли как да се предпази от опасностите в интернет?  

ДА           От къде ………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

НЕ   

 

Въпрос 25. Ако Вашето дете попадне в опасна ситуация в интернет, би ли Ви споделило?  

ДА           НЕ   

 

Въпрос 26. Какво бихте направили ако Вашето дете Ви сподели, че е попаднало в опасна ситуация в 

интернет?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Благодарим за участието! 


