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Въведение 
 

През последните месеци в резултат на прекъсването на учебния процес в 

училищата в страната учителите, учениците и техните родители бяха поставени в 

непозната, нетрадиционна и предизвикателна среда. Целта беше да се компенсира 

липсата на присъствен образователен процес чрез осъществяване на дистанционно 

електронно обучение.  

За броени дни беше осъществена трансформация на учебния процес, която в 

други условия би отнела месеци. Преходът към дистанционен учебен процес постави 

на изпитание способността на училищните ръководства, учителите и учениците да се 

адаптират гъвкаво към ситуация на учене, в която участниците са пространствено 

разделени, а взаимодействието между тях е опосредствано от медия. На изпитание 

бяха поставени и уменията им за работа с електронни устройства, с електронни 

платформи и образователни ресурси, а учениците трябваше да покажат изградени 

умения за самостоятелно учене, които са от ключово значение в условията на 

дистанционното обучение. Без да навлизаме в детайли, достатъчно е само да посочим, 

че общуването посредством дигиталните технологии съществено променя начина, по 

който човек чувства, вижда, възприема и участва в заобикалящия го свят. 

Без съмнение, българското училище направи голяма крачка към осъществяване 

на учебен процес изцяло в електронна среда. Дори беше изразено мнение, че този 

преход е осигурил най-силния тласък напред в развитието и оптимизацията на учебния 

процес и е показал огромния потенциал на дистанционната форма на обучение.  

 

Доколко успешен е този експеримент и постига ли той поставените цели?  

 

Отговорът на тези въпроси засега е неясен, но е очевидно, че за да се достигне до 

него са необходими задълбочени проучвания и анализи. Вече се появиха мнения, че 

тази форма изпълнява ролята на заместващо средство в един псевдообразователен 

процес, от една страна. От друга страна, в публичното пространство се чуха и 

предложения този тип временно обучение да се превърне в обичайна практика за 

българско образование след приключване на настоящата криза.  

Министерството на образованието и науката отчете, че обучението в електронна 

среда от разстояние е започнало ефективно в много голяма част от училищата, като 

почти 90% от учениците в страната са обхванати още в първия ден на преминаването 

към дистанционно онлайн обучение. В хода на обучението е била подобрена 

организацията и ефективността на процеса. Разбира се, както заяви министърът на 

образованието и науката, декларираната готовност на близо 89% от учениците за 

дистанционно обучение не означава, че всички са стартирали ефективно. По данни на 

МОН 11% от учителите и учениците, които са останали извън електронното обучение 

при неговото стартиране, нямат компютър вкъщи и/или интернет връзка. 

Провеждането на учебен процес в реално време се оказва проблематично и по друга 

причина. Част от семействата нямат достатъчно устройства за обучение, особено ако 

самите родители също работят у дома по същото време. Освен това, подходът в 

различните училища е различен: в част от училищата се провежда асинхронно 



обучение през дистанционни платформи, а в други – съвместна работа на учителя и 

учениците в реално време в онлайн среда. 

Дистанционното обучение в електронна среда е факт и, без съмнение, под 

различни форми ще навлиза все по-широко в ежедневието на учениците и учителите.  

 

В този контекст възниква важният въпрос: подготвена ли беше образователната 

система за това предизвикателство и разполагаха ли училищата и семействата с 

необходимите ресурси за провеждане на ефективен учебен процес.   

 

Тази публикация е първоначален опит да се проучи доколко училищата и 

семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда. До 

момента все още не са провеждани национални проучвания, които да осигурят 

достатъчно надеждни данни. Поради това използваме готови бази данни с висока 

степен на валидност и международна легитимност, а именно: 

 PISA 2018   

 PIRLS 2016 

 TALIS 2018 

 The Survey of Schools: ICT in Education на Европейската комисия. 

 

Институтът за изследвания в образованието публикува няколко анализа на 

резултатите от последния етап на Програмата на ОИСР за международно оценяване на 

учениците – PISA 2018. Припомняме, че изследването беше проведено през пролетта 

на 2018 г., а резултатите бяха публикувани от ОИСР в началото на декември 2019 г. 

Наред с теста за измерване на четивната, математическата и природонаучната 

грамотност, инструментариумът на PISA включва въпросници, сред които и въпросник 

за компютърната грамотност на учениците. Данните на PISA са валидни само по 

отношение на целевата група – 15 – 16-годишните ученици (основно в IX клас).  

Разбираме колко съществена е разликата в подготовката, уменията за учене и 

подхода на по-големите и по-малките ученици; колко различна е ролята на учителите и 

родителите в зависимост от възрастта на учениците и т.н. Поради това за целите на 

настоящия анализ използвахме и данни от Международно изследване на уменията за 

четене на учениците в IV клас – PIRLS (The Progress in International Reading Literacy 

Study). Това проучване се провежда от Международната асоциация за изследвания на 

образователните постижения (IEA – International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement, Нидерландия) и Международен изследователски център към 

Lynch School of Education, Boston College, САЩ. Данните от PIRLS, които използваме за 

целите на този анализ, са актуални към 2016 г. 

TALIS (Teaching and Learning International Survey) е международно изследване на 

преподаването и ученето, което се осъществява от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР). В него участват учители в прогимназиалния етап на 

обучение и директори на училища. Целта е да се събере информация за 

обраозвателната среда в училищата, условията за учене и преподаване, както и за 

нагласите на участниците по редица въпроси, свързани с учебния процес, 

квалификацията на учителите и образователнити политики. Данните от TALIS, които 



използваме в настоящия анализ, са актуални към 2018 г., когато се проведе поредният 

етап на проучването.  

Използваме също данните на второто издание на Изследване на училищата: ИКТ 

в образованието (Survey of Schools: ICT in Education), проведено по поръчка на 

Европейската комисия (ЕК). Резултатите от изследването бяха публикувани през март 

2019 г., а данните са актуални за учебната 2017 – 2018 година. В него участваха 31 

държави, сред които 28-те държави от ЕС тогава (включително Великобритания), 

Турция, Норвегия и Исландия.  

Да започнем с първия и много важен в контекста на дистанционното електронно 

обучение въпрос – колко от учениците имат достъп до компютър, лаптоп, таблет и 

интернет у дома, които могат да използват за целите на своето образование. 

Достъп на учениците до електронни устройства и интернет у дома 

 

Какво казват данните? 

 Преобладаващата част от българските ученици имат достъп до компютър/лаптоп и 

интернет връзка в дома си. 

 Достъпът до цифрови устройства и интернет на учениците, за които българският 

език не е майчин, е сравнително ограничен. Тези данни допълват направените 

досега анализи за силните образователни неравенства сред българските ученици и 

голямата пропаст между резултатите на учениците от различни социално-

икономически групи и училища.  

 Българските ученици във всички възрастови групи използват ИКТ за индивидуална 

работа, свързана с тяхното обучение, най-вече у дома. Училищата практически не 

осигуряват на учениците си достатъчно лаптопи или таблети, които да бъдат 

използвани за учебни цели от отделните ученици в училище. 

 Учениците използват цифрови устройства и интернет предимно за развлечение и 

общуване в социалните мрежи, докато използването на обучителни платформи и 

образователни ресурси е сравнително по-ограничено. Това дава основание да се 

смята, че потенциалът и възможностите, които технологиите имат, за 

осъществяване на образователен процес все още не се познават и използват 

пълноценно и достатъчно ефективно. 

 

Според данните на изследването на ЕК за използването на ИКТ в училищата 

средно в ЕС 92% от учениците в начален етап (ISCED 1) и 97% от учениците в 

гимназиален етап (ISCED 3) имат у дома достъп до компютър, лаптоп, таблет или 

ноутбук. Фигура 1 показва какъв дял от българските ученици и в ЕС в имат достъп до 

цифрови устройства у дома, които могат да използват за целите на обучението. 

Учениците са разделени в три групи според етапа на обучение: начален (ISCED 1), 

прогимназиален (ISCED 2) и гимназиален (ISCED 3). Данните потвърждават, че почти 

90% от българските ученици в различините възрастови групи имат достъп до 

електронно устройство в дома си. 



 

 
Фигура 1. Достъп до електронни устройства у дома 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Необходима предпоставка за осъществяването на качествен дистанционен 

учебен процес е осигуряването на достъп до сравнително бърз интернет. През 

последните години делът на домакинствата с интернет в България нараства. Например 

по данни на Националния статистически институт достъп до фиксирана и мобилна 

широколентова връзка в България са имали: 

 през 2017 г.  67% от домакинствата в България 

 през 2018 г.  72% от домакинствата 

 през 2019 г.  75% от домакинствата 

 

Тези данни се потвърждават и от изследването на ЕК за използването на ИКТ в 

образованието (информацията е предоставена от родителите). (Фигура 2) За разлика от 

държавите най-вече в Западна Европа, където в домакинствата най-разпространена е 

ADSL услугата, в България най-разпространен е кабелният интернет и след него – 

безжичният интернет достъп. 

 



 
 

Фигура 2. Интернет достъп в дома на учениците 

 Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Изводите за осигуреността на учениците с цифрови устройства и интернет се 

потвърждават и от данните на PISA за 15 – 16-годишните ученици. Според тях 

преобладаващата част от учениците – 88%, имат компютър и/или лаптоп у дома си. 

Почти всички ученици – 97%, имат достъп до интернет, а от всички ученици само 2% 

нямат телефон с интернет. Не се наблюдава съществена разлика по тези показатели 

между момичатата и момчетата в България. (Фигура 3) 

 

Фигура 3. Електронни устройства и интернет връзка в дома на ученика 

Източник OECD/PISA 2018 

Същите данни за българските ученици, но разгледани според критерия „майчин 

език на ученика“, описват по-различна картина. Почти една трета (29%) от учениците, 



за които българският език не е майчин, нямат достъп до компютър в дома си; 10% - 

нямат телефон с интернет, а 13% - са без достъп до интернет изобщо. 

Подобно на PISA 2018, резултатите от PIRLS за четвъртокласниците също показват, 

че преобладаващата част от тях има достъп до компютър или таблет в дома си – 92%, 

както и достъп до интернет – 90%. Анализирани според критерия „майчин език на 

ученика“, обаче, резултатите съществено се променят. (Фигура 4) 

 

Фигура 4. Наличие на електронни устройства и интернет в дома на ученика  

Източник PIRLS 2016 

Половината (54%) от четвъртокласниците посочват, че ежедневно използват 

компютър или таблет, а други 22% – веднъж или два пъти седмично. В училище обаче 

учениците използват цифрови технологии значително по-рядко. Например само 10% от 

тях посочват, че използват компютър или таблет в училище всеки ден и 21% – веднъж 

или два пъти седмично. 

Българските ученици във всички възрастови групи използват ИКТ за 

индивидуална работа, свързана с тяхното обучение, най-вече у дома. Училищата 

практически не осигуряват на учениците си достатъчно лаптопи или таблети, които да 

бъдат използвани за учебни цели от отделните ученици. Например само 9% от 

учениците са посочили, че училището им е осигурило лаптоп, а 4% - таблет, който те 

могат да използват в учебния процес. (Данните са от Survey of Schools: ICT in Education) 

Българските ученици, като цяло, използват цифрови устройства от сравнително 

ранна възраст. Данните на PISA 2018 показват, че около 36% от 15 – 16-годишните 

ученици са използвали за пръв път цифрови устройства преди да навършат 7 години. 

Фигура 5 показва на каква възраст учениците за пръв път са използвали цифрови 

устройство, групирани според критерия „майчин език“. 

 



 

Фигура 5. Възраст, на която учениците за пръв път използват цифрово устройство  

Източник OECD/PISA 2018 

В сравнителен план българските 15 – 16-годишни ученици са сред тези, които 

прекарват значително време в интернет. Например в обикновен делничен ден у дома 

един български ученик отделя средно по 193 минути в интернет, а учениците в 

държавите от ОИСР – по 170 минути. Времето, което учениците в България прекарват в 

интернет през един почивен ден е средно 212 минути (ОИСР – 210 минути).  

Данните показват, че българските ученици получават сравнително рано достъп и 

до интернет, подобно на достъпа до цифрови устройства. (Фигура 6) 

 

 

Фигура 6. Възраст, на която учениците за пръв път използват интернет 

PISA 2018 

Фактът, че учениците получават достъп до интернет в сравнително ранна възраст, 

означава ли, че те имат добри умения за работа в онлайн среда и използват ли тези 



умения за образователни цели? За да отговорим на този въпрос, по-нататък ще 

проследим как учениците оползотворяват времето си онлайн. 

За целите на настоящия анализ ще разделим дейностите в интернет, които са 

обект на проучването, на две групи: дейности за развлечение и общуване и дейности, 

свързани с образованието на учениците и подготовката им за училище. 

Следващите две фигури (Фигури 7 и 8) показват колко често учениците използват 

цифрови устройства извън училище и с каква цел. Посочен е делът на тези ученици, 

които са избрали отговори „всеки ден“ и „почти всеки ден“. Фигура 6 показва данните, 

свързани с дейностите за забавление и общуване в интернет, а фигура 7 – за 

дейностите, свързани с образованието на учениците. 

 

 

Фигура 7. Използване на цифрови устройства за дейности за забавление и общуване 
в интернет  

Източник OECD/PISA 2018 



 

Фигура 8. Използване на цифрови устройства за дейности, свързани с образованието 
на учениците и подготовката им за училище 

Източник OECD/PISA 2018 

Сравнението между данните на Фигури 7 и 8 много ясно показва, че 15 – 16-

годишните ученици използват цифрови устройства и интернет предимно за 

забавление. Дейностите в онлайн среда, свързани с обучението и образованието на 

учениците, са застъпени сравнително по-малко. 

По-нататък ще представим за какви цели учениците използват електронни 

устройства и интернет у дома, но според данните на изследването на ЕК за ИКТ в 

образованието. 

Потвърждава се изводът, че учениците най-често използват интернет за 

забавление и общуване: онлайн чат, да общуват и споделят информация в социалните 

мрежи, да гледат видео клипове или да „свалят“ музика, компютърни игри или 

софтуер. Например почти две трети от българските ученици отделят време за тези 

дейности всеки ден или почти всеки ден. (Фигура 9)  

От друга страна, дейностите, които са пряко свързани с ученето в електронна 

среда, като използване на образователен софтуер или програми за текстообработка, 

създаване и работа с електронни таблици или презентации, са застъпени много слабо. 

Само 19% от учениците са посочили, че използват ежедневно образователен софтуер 

за учебни цели, а една четвърт от тях – никога или много рядко. 



 

 
Фигура 9.  Дейности, осъществявани онлайн 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Достъп на учениците до електронни устройства и интернет в училище 

 

Какво казват данните? 

 В сравнителен план България е с най-неблагоприятно съотношение между броя на 

учениците и компютрите в училище. Средно в ЕС един компютър се използва от 7 

ученици в прогимназиален етап (ISCED 2) и 8 ученици в гимназиален етап (ISCED 3). 

В България тези показатели са съответно 14 ученици в прогимназиален етап и 19 

ученици в гимназиален етап. 

 Само 25% от учениците в начален етап, 28% от учениците в прогимназиален и 36% - 

в гимназиален, учат в училища, в които е осигурен необходимият брой и качество 

цифрови устройства и много добра интернет свързаност. 

 В около 35% от българските училища е създадена собствена виртуална учебна 

среда. При 90% от тях тя е достъпна от устройства, които се намират извън 

училището. 

 



Достъпът до компютри и други електронни устройства може да бъде представен 

посредством броя на компютрите в училището, които се използват за учебни цели, 

както и чрез броя на учениците, които използват един компютър. Например средно в 

ЕС един компютър се използва от 7 ученици в прогимназиален етап (ISCED 2) и 8 

ученици в гимназиален етап (ISCED 3). В България тези показатели са съответно 14 

ученици в прогимназиален етап и 19 ученици в гимназиален етап. В сравнителен план 

България е с най-неблагоприятно съотношение между броя на учениците и 

компютрите в училище, според данните на изследването на ЕК за ИКТ в училищата. 

Анализът на данните позволява да бъде идентифициран ИКТ профил на всяко 

училище, който се основава на показатели като: брой на компютрите, лаптопите, 

интерактивните дъски и други електронни устройства на 100 ученици; скорост на 

интернет в училището и вид на интернет връзката и др. В резултат се дефинират две 

групи училища: 

 училища, в които е осигурен необходимият брой и качество електронни 

устройства и много добра интернет свързаност 

 училища, в които частично е осигурен необходимият брой електронни 

устройства и интернет свързаност. 

 

Около 35%, 52% и 72% от учениците съответно в ISCED 1, 2 и 3 (начален, 

прогимназиален и гимназиален етап) средно в ЕС учат в училища с високо ниво на 

осигуреност на цифрови устройства и интернет свързаност. В България тези показатели 

са значително по-ниски: 

 

 България ЕС 
Начален етап  25% 35% 
Прогимназиален 
етап  

28% 52% 

Гимназиален етап  36% 72% 
 

Един от важните показатели за готовността на училищата да осигуряват и 

провеждат дистанционен учебен процес в електронна среда е наличието на виртуална 

учебна среда, която да бъде достъпна и от устройства извън училището. Данните от 

изследването на ИКТ в училищата показват, че само в 35% от българските училища е 

създадена виртуална учебна среда. При 90% от тези училища тя е достъпна от 

устройства, които се намират извън училището. 

 

 

 

 

 

 

 



Достъп на учителите до електронни устройства за учебни цели 

 

Какво казват данните? 

 75% от учителите в начален и прогимназиален етап и 87% - в гимназиален етап, 

посочват, че имат повече от 6-годишен опит при използването на цифрови 

устройства и интернет в училище за целите на учебния процес. 

 През учебната 2017 – 2018 година половината от българските учители са 

разполагали с компютри, лаптопи и др., които са им били персонално осигурени от 

училището. 

 23% от прогимназиалните учители в България оценяват уменията си за работа и 

използване на ИКТ в учебния процес като много добри. Около 31% обаче смятат, че 

изобщо не са подготвени да използват ИКТ.  

 15% от прогимназиалните учители посочват, че не се нуждаят от професионално 

обучение как да използват ИКТ за учебни цели, докато 23% смятат, че имат нужда 

от подобно обучение в много голяма степен.  

 

 

Използването на цифровите технологии за учебни цели в класната стая до голяма 

степен зависи от подготовката и опита на учителите. Голяма част от българските 

учители имат достатъчен опит за работа с цифрови устройства. Например 75% от 

учителите в начален и прогимназиален етап и 87% - в гимназиален етап, посочват, че 

имат повече от 6-годишен опит при използването на цифрови устройства и интернет в 

училище за целите на учебния процес. Тези показатели са около средните за ЕС. Освен 

това, учителите използват сравнително активно ИКТ в учебния процес. Например около 

67% от началните учители; 40% от прогимназиалните и 53% от гимназиалните 

използват ИКТ поне в 25% от уроците си в училище. 

От друга страна, данните на изследването на ЕК за ИКТ в училищата показват, че 

през учебната 2017 – 2018 година само половината от българските учители са 

разполагали с компютри, лаптопи и др., които са им били персонално осигурени от 

училището (40% от учителите са разполагали с компютър, а 11% - с таблет). 

Кои са основните препятствия, които не позволяват на учителите да използват по-

активно и ефективно ИКТ в учебния процес?  

Изследването на ЕК за ИКТ в образованието идентифицира няколко групи 

препятствия. Първите са свързани с недостатъчния брой на компютри, лаптопи, таблети 

и други устройства в училището, както и добра интернет връзка. Втората група 

препятствия са свързани с недостатъчната квалификация и умения на учителите за 

ефективно използване на ИКТ в учебния процес, както и липса на адекватни 

електронни образователни ресурси. Третата група препятствия е свързана с нагласите 

на учителите към използването на ИКТ в училище, която на места достига до ясно 

изразена съпротива и дори отричане на ползите от използването на технологиите в 

училище. 

Данните, които представяме на фигура 10, показват кои са основните препятствия 

за по-активното и ефективно използване на ИКТ от българските учители. Показан е 

процентът на учениците, учителите на които са посочили, че съответното 



препятствие/ограничение има силно влияние върху качеството и ефективността на 

учебния процес. 

 

 

Фигура 10. Основни препятствия за по-активното и ефективно използване на ИКТ от 
българските учители 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Очевидно е, че доминират причините, които са в областта на техническото 

осигуряване на образователния процес. Показателно е, че липсата на умения за работа 

с ИКТ, на подходящи образователни ресурси и педагогическа подкрепа е посочена като 

препятствие за ефективността на учебния процес от много малко учители. 

Препятствия, свързани с техническото осигуряване на учебния процес 

 
 

Препятствия, свързани с подготовката и уменията на учителите да използват ИКТ в 
учебния процес, както и с организацията на учебния процес в училището 

 
 



От друга страна, данните на TALIS 2018 показват, че само 23% от 

прогимназиалните учители в България оценяват уменията си за работа и използване на 

ИКТ в учебния процес като много добри. Около 31% обаче смятат, че изобщо не са 

подготвени да използват ИКТ. Аналогично, само 15% от учителите посочват, че не се 

нуждаят от професионално обучение как да използват ИКТ за учебни цели, докато 23% 

смятат, че имат нужда от подобно обучение в много голяма степен. 

Резултатите от изследването на ЕК за използването на ИКТ в училищата ни 

позволява да идентифицираме още проблемни области в подготовката на учителите за 

работа и използване на електронни устройства в учебния процес. Фигура 11 показва 

каква е самооценката на учителите в България за способността им да използват ИКТ за 

конкретни цели, измерена през въпрос за тяхната увереност да използват цифрови 

технологии в учебния процес. Посочени са дяловете на учителите, които са избрали 

отговори „малко уверен/а“ и „изобщо не съм уверен/а“.  

Графиката показва, че българските учители са сравнително уверени при 

изпълнение на рутинни и не особено сложни дейности. Но, когато става дума за 

дейности, които изискват по-специфични умения и са пряко свързани с дистанционно 

обучение в електронна среда например, то значителна част от тях декларират висока 

степен на неувереност. Например повече от половината (57%) се затрудняват да 

създават и поддържат интернет блог или уебстраница; 47% трудно се справят със 

задачи за сваляне и инсталиране на образователен софтуер; а почти половината – 49%, 

не притежават умения за създаване на образователен софтуер, предназначен за 

интерактивна дъска. Значителен дял – около и повече от 40% - се затрудняват да 

използват електронни таблици, да създават графики и бази данни, да редактират и 

обработват онлайн въпросници, да създават и редактират електронни снимки и други 

изображения, и т.н. Почти една трета от учителите се затрудняват да редактират 

онлайн текст, съдържащ интернет препратки и линкове. И накрая, особено 

притеснителни са данните за почти една трета от учителите (32,4%), които признават, 

че се затрудняват да разпознаят фалшивите новини и преднамерено разпространявана 

подвеждаща информация. 

 



 
 

Фигура 11. Самооценка на учителите за уменията им да използват ИКТ за конкретни 
цели 

 Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

 

 

 



Родителите и тяхната роля в дистанционното електронно обучение 

 

Какво казват данните? 

 Половината от родителите оказват сравнително често подкрепа и съдействие на 

децата си, когато трябва да изпълнят задача на компютър или в онлайн среда 

(ежедневно и всяка седмица). 

 Половината от родителите посочват, че са добре информирани с какво се 

занимават техните деца в онлайн среда или при работа с компютър.  

 Децата и техните родители най-често заедно гледат видеоклипове, играят на игри 

или общуват в социалните мрежи (около 48%).  

 Малко повече от половината от родителите посочват също, че често разговарят с 

децата си как да използват интернет и цифрови устройства.  

 Почти една трета от децата използват компютър или интернет, без да бъде 

упражняван контрол от страна на техните родители. 

 

Без съмнение, ролята на родителите и техният принос за обучението на децата в 

условията на дистанционно електронно обучение съществено се променят. Първата и 

очевидна причина за това е обстоятелството, че дистанционният учебен процес 

изисква прякото им ангажиране, особено при по-малките ученици. Участието на 

родителите се свежда не само до това да подготвят подходящо „работно“ място за 

детето си и да му осигурят необходимата техника. Ролята на родителите е и в това да 

окажат необходимата техническа помощ, когато детето се затруднява при 

използването на образователната платформа или образователните ресурси. 

Данните на Фигура 12 показват доколко учениците получават подкрепа от своите 

родители при работа с дигитални устройства. Представено е разпределението на 

отговорите на родителите на всички ученици, както и на учениците от начален етап, 

които се нуждаят в най-голяма степен от допълнителна помощ при работа с цифрови 

устройства и образователни ресурси.  

Според данните само половината от родителите оказват сравнително често 

подкрепа и съдействие на децата си, когато трябва да изпълнят задача на компютър 

или в онлайн среда. Например на въпроса „Колко често детето Ви получава от Вас 

подкрепа при подготовката на домашна работа, която изисква използване на ИКТ?“ 

43% от родителите са избрали възможностите „по-малко от веднъж месечно“ (11,7%), 

„никога“ (16,9%), „не мога да определя“ (8,7%) и „предпочитам да не отговарям“ 

(6,2%).  

 

 

 

 

 

 

 



Колко често детето Ви получава от Вас подкрепа при подготовката на домашна 

работа, която изисква използване на ИКТ? 

(Всички ученици) 

 
(Учениците в начален етап) 

 
Фигура 12. Подкрепа от родителите при подготовката на домашна работа, която 
изисква използване на ИКТ 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Използването на цифровите технологии и интернет създава големи възможности 

за обучението на учениците с многобройните си образователни ресурси, от една 

страна, но от друга – крие редица рискове. Подготовката и уменията на родителите за 

работа с цифрови устройства до голяма степен определят и способността им да 

направляват и контролират дейността на децата в онлайн среда. 

Данните на изследването на ЕК за ИКТ в училищата позволяват да се направят 

изводи до каква степен родителите са способни да подпомогнат децата си в техните 

онлайн дейности, но и да ги предпазят от възможните рискове. Фигура 13 показва 

доколко информирани са родителите какво правят децата им в интернет. 

 



 
 

Фигура 13. Информираност на родителите за активността на децата им в интернет 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Очевидно е, че само половината от родителите са достатъчно добре 

информирани с какво се занимават техните деца в онлайн среда или при работа с 

компютър. Освен това, важно е да се идентифицират областите, в които подкрепата на 

родителите е най-силно изразена и обратно – практически отсъства. От данните на 

Фигура 14 става ясно, че децата и техните родители най-често заедно гледат 

видеоклипове, играят на игри или общуват в социалните мрежи (около 48%). Малко 

повече от половината от родителите са посочили също, че често разговарят с децата си 

как да използват интернет и цифрови устройства. От друга страна, близо една трета от 

децата използват компютър или интернет, без да бъде упражняван контрол от страна 

на техните родители.  



 
 

Фигура 14. Какво правят родители и деца съвместно онлайн? 

Източник Survey of Schools: ICT in Education 

 

Ефективна подкрепа и контрол могат да упражняват родителите, ако самите те се 

чувстват достатъчно уверени при работа с ИКТ и в интернет среда. Ето защо, е важно да 

се проучи до каква степен родителите са способни да насочват и контролират работата 

на децата си в дигитална среда, за да се постигне максимална ефективност, но и да се 

гарантира тяхната безопасност.  

Каква е самооценката на родителите по отношение на безопасното използване на 

интернет, става ясно от следните данни: около 66% от родителите определят себе си 

като достатъчно подготвени да учат детето си на безопасно поведение в онлайн среда; 

около 67% – как да гарантира своята неприкосновеност в електронна среда, а около 

57% – как да защитава своята цифрова самоличност и репутация. В най-добрия случай 



става дума за две трети от родителите, които са способни да осигурят необходимата 

подкрепа на детето си, за да се осигури неговата дигитална сигурност. 

 

 

 

 

 

 

 


