
   
 

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

 

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ 

 

Здравейте,  

Моля, отделете няколко  минути от времето си за попълване на анкетата, която е  е част от 

изследване в рамките на проект ДН 05/8 на тема „Дигитални компетенции и медиаобразование 

в предучилищна и начална училищна възраст” към Фонд научни изследвания на МОН.  

Допитването е анонимно. Резултатите от споделеното ще бъдат използват единствено с научни 

цели. В тази връзка, Вашето мнение е особено важно и ще бъдем изключително благодарни 

ако отговорите на предложените въпроси 

Техника на попълване на  анкетата  

 

Моля, обозначете с V или +  варианта на отговор, съответстващ на Вашето мнение, или доба-

вете свой вариант. Ако в текста на въпроса не е указано друго, обозначете един вариант на от- 

говор. С нуждата за обективност и пълнота при обработката на резултатите и изводите, 

моля да посочите следното: 

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

♦ Професия(заетост): ............................................. ..............      ♦ Професионален стаж: .........  години;      

♦ Жител на :  - областен град ;  - неголям град  ;   - село  ;    

Понятието ИКТ в настоящото интервю е по-широко дефинирано и освен персонален компютър 

(PC) включва и Интернет, мобилен телефон, органайзери, mp3 плеъри, DVD  плеъри, плейстей-

шън и други съвременни технологии. 

 

ВЪПРОСИ  

 

1. За какво или за какъв вид дейност според Вас използват най-често ИКТ и  Интернет децата 

и подрастващите? 

• общуване в социалните мрежи ;     • онлайн игри ;   •  търсене на информация с 

образователни нужди ;     •  гледане на филми ;    • затруднявам се да отговоря ;   

• друго ;    

 

2. Кои са най-важните критерии за оценка на Интернет материалите за деца и подрастващи 

според Вас? Отбележете не по-малко от 3 (три) пункта(качества). 

• красиво оформление  ;      • съдържанието издига образоваността на ползвателя ;     •  не 

съдържа реклама и отговаря на изискванията за безопасност и филтрация на контента (съдър-

жимото)  ;     •  наличие на интерактивност и игрова форма на представяне на информацията ;     

• възможност за безплатно ползване на материала без регистрация ;  • затруднявам се да отго- 

воря ;        • друго ;    

       



3. Считате ли за възможно единствено образователното учреждение да помогне в усвояване 

на безопасното ползване на ИКТ и изгради необходимата култура на ползване на Интернет 

от подрастващите? Отбележете не понече от 3 (три) пункта! 

• Да, като в хода на обучение учителят обръща внимание на въпросте за безопасност   ;    

•  Не, тъй като даже при голямо желание учителят не е квалифициран специалист по въпроса   ;    

•  Не, защото учителите просто нямат време да се занимават с това    ;    

•  Да, като се провеждат специални уроци по въпросите на информационната безопасност     ;    

•  Да, но само в часовате по информатики      ;    

•  Не, това е  работа на специализирани структури    ;    

•  Не, с това са длъжни да се занимаватя родителите     ;    

•  Да, давайки положителен пример чрез своите контакти в социалните мрежи    ;    

• Друго ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

 

4. Как считате, кой е длъжен да организира мероприятията по основи на културата на полз-

ване и информационната безопасност при работа в Интернет с подрастващите? 

• учителите(възпитателите) в ОУ ;     • класният ръководител ;   •  компетентни специалисти 

от съответните организации ;     •  учителят по информатика ;    • семейството ;  • отговор- 

ният за информационната безопасност в ОУ заедно с педагогическия съветник ; • родителите 

съвместно с учителите;   • друго ..........................................................................................................;    

5. В каква степен според Вас са запознати родителите и децата с въпросите за информацион- 

ната безопасност и с опасностите при използване на ИКТ ? 

• висока ;  • средна ;  • задоволителна ;  • слабо ;  • незадоволително ;  • друго .................. 

.....................................................................................................................................................................;   

 

6. Знаете ли за мероприятия, провеждани с родителите по изучаване основите на информаци- 

онната безопасност за децата при ползване на ИКТ? 

• Не, не знам ;  • Знам, но не ги приемам за полезни ;  • Не зная, но ги считам за уместни и 

нужни ;  • Зная, но те се провеждат веднъж годишно ;  • Зная и с удоволствие ги посещавам 

;  • друго .........................................................................................................................................;   

 

7. Запознати ли сте с изискванията за безопасно ползване на индивидуалните мобилни сред-

ства за комуникация и персоналните компютри в образователното пространство и семейст- 

вото? 

• Да ;  • Слабо  ;  • Не ;  • Не разбирам въпроса   ;  • друго.................................................... 

................................................................................................................................................................;   

 

8. Доколко съвременните ИКТ са реално застъпени в обучението в ОУ и в семейството – при 

подготовка на домашни, тестове, изпити, за допълнителна информация, за саморазвитие, за 

самооценка и контрол, за забава и развлечение? 

• Широко ;  • Слабо ;  •  Незадоволително ;  • Не знам  ;  • Не ме интересува  ;  • друго 

................................................................................................................................................................;   

 

9. Как използваните в образователната и семейна среда ИКТ влияят за обучението и възпита-

нието, за социализацията и развитието на подрастващите? 

 

• Положително ;  • По-скоро помагат ;  •  По-скоро пречат ;  • Влияят негативно  ;  • 

Едновременно помагат и пречат  ;  • Друго .............................................................................. 
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..................................................................................................................................................................;   

10. Считате ли, че използването на ИКТ съществено облекчава и разнообразява подготовката  

и възпитанието на подрастващите и подпомага развитието им? 

 

• Безспорно влияят положително ;  • Много помагат ;  •  По-скоро пречат ;  • Влияят нега- 

тивно  ;  • Едновременно помагат и пречат  ;  • друго ............................................................... 

.............................................................................................................................................................;  

 

11. На какви опасности според Вас са изложени ползвателите на ИКТ -  възрастни и деца? 

Назовате ги.  

• Да станат жертва на насилие или измама на мошеници  ;  • Компютърен вирус ;  •  На 

нежелано влизане и злоупотреба с личните данни ;  • Спам  ;  • Не съществуват особени 

опасности  ;  • Друго .......................................................................................................................;  

 

12. Според Вас кой е най-разпространеният вид компютърна зависимост? 

• Търсене и непрекъснато ползване на ИКТ  ;  • Ревностно общуване в социалните мрежи ;  

•  Ненаситна привързаност към компютърните игри  ;    • Друго ............................................. 

.............................................................................................................................................................; 

 

13. Знаете ли до какви заболявания  може да доведе продължителната и ненормирана работа с 

ИКТ?  

• Хронична умора, нарушения на нервната система  ;  • Гастрит, язва на стомаха и дванадесе- 

топръстника ;  •  Изкривяване на гръбнака  ;  • Влошаване на зрението ;  • Друго ........... 

.............................................................................................................................................................; 

 

14. Доколко съвременните ИКТ са достъпни в образователната и семейна среда и как това 

влияе на възпитателния им потенциал за формиране личността и социализацията на подраст- 

ващите, както и на начина на живот и общуването на хората? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................;   

      

 15. Знаете ли как правилно да организирате търсенето на информация и без вреда за здравето    

         на подрастващия да се ползва ИКТ? 

        • Да ;  • Не ;  • Не съм уверен(а) ;  • друго ................... ..........................................................;   

 

         С БЛАГОДАРНОСТ ЗА ВНИМАНИЕТО И ИЗРАЗЕНОТО МНЕНИЕ! 

 

 

 


