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Резюме: Интернет и новите технологии ни дават възможност да бъдем

част от глобалната мрежа. Дигиталните умения са сред основните

предпоставки за пълноценно участие в обществото и бизнеса. Новата среда

изисква развитието на дигитални умения - умения, които позволяват

ефективно управление на информацията и правилно използване на ИКТ

(Wallis, 2005). Все по-ясно е, че индивидуалните дигитални връзки и капитал

играят ключова роля от академичните постижения до успеха на пазара на

труда, не случайно изследователите отделят голямо внимание на децата и

подрастващите. Днешните тийнейджъри са технологично грамотни, въпреки

това съществуват различия между тях по отношение на достъпа,

използването и уменията.

В статията се разглеждат данни от изследване сред ученици на възраст

13-18 години в София. На база тези данни се предлагат насоки за

задълбочено и пълно измерване на реалните умения на учениците у нас.

Ключови думи: дигитални умения, дигитално разделение, дигитално

неравенство, дигитални компетентности, социални мрежи.

Дигиталните умения са сред основните предпоставки за професионален и

личен успех днес, а именно чрез тях подрастващите и младите хора

опознават и преживяват света. За да сме дигитално компетентни в днешния

свят, се изисква не само достъп до и боравене с информационно

комуникационните технологии (ИКТ), но и подходящи познания, умения и

нагласи свързани с тях. Поради това те се възприемат като естествено
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условие за качествено образование. ИКТ са важна част от съвременното

общество, а електронното образование е неразделна част от процеса на

повишаване качеството на обучението. Всеки трябва да има достъп до

дигитални умения, за да бъде пълноправен член на съвременното общество.

Това означава, че дигиталната грамотност е един от компонентите на

дигиталния гражданин - човек, който е отговорен за това как се използват

технологиите, за да си взаимодейства със света около него.

Използването на ИКТ е широко разпространенo сред децата още от най-

ранна възраст. По времето, когато влизат за първи път в училище, повечето

от тях редовно използват интернет чрез компютри, смарт телефони и

таблети. Уменията, които придобиват онлайн децата и младежите, им

позволяват да са пълноценни участници в обществото и част от бизнеса.

Част от дигиталните умения е и умението да се работи със социалните

медии. В своето проучване Бищ и Радхакришман (2013) определят уменията

за работа със социалните медии като едно от трите дигитални умения от

съществено значение за успеха на една компания. В резултат на това

компаниите са все по-наясно с необходимостта от дигитално образование и

все повече търсят тези умения. Дигиталните умения формират основна част

от електронното включване.

У нас през последните години регулярно започнаха да се правят тестове

оценяващи дигиталните умения на учениците, разработват се и нови учебни

планове за дигитално обучение  от ранна детска възраст. Освен това

България като членка на Европейския съюз организира национално външно

оценяване по общата Европейска рамка на дигиталните компетентности.

Изследванията в областта на дигиталните умения сред децата показват, че

те често не разполагат с необходимите оценъчни или стратегически умения,

което означава, че не знаят как да направят оценка на полезността и
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надеждността на интернет информацията (Walraven, Brand-Gruwel &

Boshuizen, 2009). Освен това въпреки широкото разпространение на

интернет и технологиите и бързото им усвояване от подрастващит,

съществуват различия между тях по отношение на достъпа, използването и

уменията, които притежават. Следователно е важно да се измерват уменията

им чрез различни елементи и характеристики за различните видове умения.

Метод
Целта на настоящото изследване е да се събере информация за

дигиталните умения сред учениците, на основата, на която и да се

предложат насоки за по-пълното им и реално измерване. Изхождайки от

целта на настоящето изследване е проведено количествено изследване сред

ученици от 10 училища в град София на възраст 13-18 години.

Литература
Академичните изследвания основно се стремят да обяснят сложността на

факторите, обясняващи как и защо хората използват интернет. Но трябва да

се има предвид, че знанията и уменията за работа с Интернет не са случайно

разпределени, те са присъщи по-скоро на по-образованите и са свързани с

възможностите за достъп до технология, позволяваща използването му. Тези

потребителски характеристики също са свързани и със степента, в която

младите хора участват в различни видове онлайн дейности.

Въпреки бързото разпространение на интернет и дигиталните технологии,

голяма част от населението на света остава изключено от дигиталната

икономика, освен това съществуват разлики и между тези, които имат

достъп, съществува дигитално неравенство. То може да се определи като

„дигитално разделение” на „имащи” и „нямащи” достъп до интернет и

информация, но не се ограничава само до това. Един от основните фактори

на дигиталното разделение са именно дигиталните умения.



4

Дигиталното разделение

Дигиталните умения са част от изследователската програма в рамките на

проучванията за социалното неравенство (дигиталното разделение) и

разпространението на иновации. По-късните изследвания се фокусират

върху дигиталните умения като посредници между използването на

интернет и неговите положителни и отрицателни резултати.

Дигитално разделение е сложен и динамичен феномен (Van Dijk &

Hacker, 2003) и с елементи на опростен смисъл се концептуализира като

форма на стратификация, свеждаща се до неравномерно използване и достъп

до Интернет. В множеството форми на дигиталното разделение често се

концептуализира (и измерва) и втората основна линия, характерна за него, а

именно тези, които имат достъп до интернет срещу тези, които не го

използват. Разлики съществуват не само измежду имащите и нямащите

достъп, но и между тези с уеб достъп съществуват нюанси на дигитално

разделение, които придават по-фини градиенти на дискусията.

Днес значим проблем освен достъпа е и разделението на информация в

резултат на начина, по който хората използват интернет (Dobson &

Willinsky, 2009; Eshet & Aviram, 2006). Разликите в степента на владеене на

дигиталната среда създават нови неравенства, които са основния фокус на

изследванията на т.нар. второ ниво на дигитално разделение (Hargittai, 2002;

Van Deursen & Van Dijk, 2010).

Дигиталното разделение се свързва с понятията за социално неравенство

и стратификация, както се разбира в рамките на класическите теории на

социологията. То „взаимодейства” с останалите неравенства като раса или

пол, най-често усилвайки ги, от друга страна се и обуславя от тях. Появяват

се нови форми на неравенство, създавайки маргинализирани групи, които

нямат достъп до интернет и поради това в един момент, няма да могат да
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участват в социалния, икономическия и политическия живот. Идеята за

дигитално разделение е полезна отправна точка за проучване на динамиката

на неравенството в рамките на глобална информационна култура. Кастелс

(2001) твърди, че дигиталното разделение надхвърля тези, които имат

достъп до интернет и тези, които нямат такъв. Различните нива на достъп до

и използване на цифрови услуги добавят основно разцепване сред

съществуващите източници на неравенството и социалното изключване в

сложно взаимодействие (Кастелс, 2001). Размерът на дигиталното

разделение може да се разбира като динамиката на включване и изключване,

която артикулира нивата на цифрови и други ресурси, които хората имат на

разположение в рамките на социалното разделение на обществото. Това

означава, че хората имат неравни нива на възможност за развитие на

дигитални умения, за да участват в демократичния процес и пазара на труда

(Garnham, 2005). „Дигиталното неравенство” се определя като

стратификация по отношение на достъпа и използването на Интернет, т. н.

дигитално разделение е неизбежно свързано с концепцията за социалните

неравенства (Van Dijk, 2005), класическа социологическа концепция.

При изследване на стратификацията съществуват множество подходи

включително и тези свързани с неравенството и класата (Scott, 2000) и/или

други форми на материално неравенство (Crompton, 1998). За социалните

учени, които изучават дигиталното разделение, е жизнено важно да се

преструктурират решаващите понятия като социална стратификация –

Маркс (1976), Вебер (1947) и Дюркем (1984).

Марксистката концепция или конфликтната перспектива се фокусира

върху икономическите аспекти на социалната стратификация. Тази гледна

точка (и нейните производни) е най-силно представена в областта на

дигиталните проучвания. Маркс (1976) описва собствеността на имота, като
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основа за разделянето на класи и социалната стратификация като неизбежно

свързана с икономическата класа. Според някои автори марксисткият

подход е важен в дигиталната епоха, особено след световната икономическа

криза (Žižek, 2010). Дигиталното разделение от тази гледна точка е начин, по

който социалните неравенства се (пре) произвеждат в цифровата епоха с

помощта на новите технологии за комуникация.

Веберианската перспектива предлага основа за интегриране на

различаващите се подходи към стратификацията (Scott, 1996). Социалната

стратификация във Веберианския подход се състои от три независими

фактора, всеки със собствена йерархия и следователно роля: икономическа

класа, социален статус (престиж) и политическата власт (Weber, 1947).

Взаимодействието между трите аспекта на стратификацията представлява

начина, по който социалната йерархия се изгражда. Всеки един от тези

елементи е свързан с дигиталното разделение, тъй като чрез достъпа до нови

технологии за комуникация, дигиталните умения/грамотността и

способността за създаване на доход новите технологии допринасят за

увеличаване на политическата власт, социалния престиж и икономическото

влияние. Дигиталното разделение според този подход създава социални

неравенства в мрежовото общество, оказвайки влияние върху социалния

статус и престижа на тези, които имат възможност да използват новите

технологии за комуникация, усвояване на нови специализации/умения и

увеличаване на способността на дигиталните литератори да създадават нови

възможности за реализиране на своите цели в сферата на социалния,

политическия или икономическия живот (Wessels, 2013).

Накрая Дюркем (1984) се фокусира върху значението на разделението на

труда и социалния механизъм, който възпроизвежда определени видове

социални връзки. Той разглежда два различни типа неравенства: външно
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(наложено върху индивида от социалните обстоятелства при раждането му)

и вътрешно (неравенства въз основа на постигнатия статус или

индивидуалния талант). И двата типа неравенства се повтарят по различни

начини в дигиталната епоха. Дюркем (1984) пише и за външното регулиране

на социалното поведение чрез външни сили на социален контрол, както и

вътрешната интеграция на нормите и ценностите на обществото от

индивида. Образованието е ключов аспект на (пре)производството на

моралния ред във всяко общество (Durkheim, 1956, 1961), а днес

използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в

образованието е фокус в много настройки. Ролята на дигиталното

разделение в новите форми на обучение не може да се подценява.

„Дигиталното неравенство” за разлика от разделението е по-нюансиран

термин, който описва как потребителите на технологии се различават по

начина, по който ги използват в ежедневието си. Проявява се по няколко

начина, включително различия в: технически средства; автономия

(независимост на потребителите по отношение на използването на

технологията); умения (търсене, изтегляне на информация и ресурси онлайн;

социална подкрепа); цел.

Дигитални компетентности

Релационният или мрежовият подход към неравенството от своя страна

разглежда позициите на частните лица и взаимоотношенията между тях. За

много хора по целия свят влиянието и значението на всестранното

разпространение на дигиталните технологии - дали с опит като присъствие

или отсъствие - е значително. Отличителен аспект на дигиталната

технология е, че тя е едновременно артефакт и комуникационна среда, както

я определят Силвърстоун и Хирш (1992). Това е важно от гледна точка на

оценката на неравенството в дигиталното общество „двойна артикулация”:
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не само мрежово структуриране на технологията, но и възможност за достъп

и използване, които са допринасящи фактори за неравенството,

предоставящи достъп до информация и публичната сфера, която е ключов

ресурс в информационното общество Кастелс (2001).

Потребителите използват интернет по различни начини. Съвременните

изследвания върху дигиталното разделение и дигиталните умения се

характеризират с описателен характер. Неравенствата са описани с помощта

на демографията на лицата, които имат по-голям или по-малък достъп до

компютри и интернет и различно ниво на дигитални умения. Обяснението

на тези различия имат далеч по-малко значение и на него е отделено много

по-малко внимание. Една от причините за това е преобладаването на

индивидуалистичното понятие за неравенството. Подобно на повечето

социални и икономически изследвания изследванията на дигиталното

разделение са въз основа на методологичния индивидуализъм.

Диференцираният достъп до информация и компютърни технологии (ИКТ) е

свързан с частните лица и техните характеристики, сред които ниво на

доходи и образование, трудова заетост, възраст, пол, етническа

принадлежност. Това е обичайният подход в научните изследвания т.е.

изследване, което измерва свойствата на отделните респонденти.

В допълнение към „компютърните умения”, термини като „компютърна и

информационна грамотност” (Fraillon, Ainley, Schulz, Friedman & Gebhardt,

2014), „ИКТ компетенции” (Aesaert et al., 2014) или „дигитална грамотност”

(Bawden, 2001) са заети в тази област на изследвания. Тези условия са се

променили с течение на времето и по-специално по отношение на

възможностите, считани за необходими за работа с дигитални инструменти.

Както Бауден (2001) показва, фокусът се е променил от способности като

овладяването на технологични и комуникационни средства до използване на
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приложенията на новите медии до критичен анализ. По този начин Аезарт и

др. (2014) описват дигиталните компетенции на 21 век като „по-висш

порядък учене-ориентиране към процес на компетентности, използвани в

сложни, автентични и непредвидими ситуации, [...], подкрепени от

техническо знание и прилагането на ИКТ знания и умения”.

По същия начин в документа на ЕС “DIGCOMP - рамка за разработване и

разбиране на дигиталните технологии в Европа” (Ferrari, Punie & Brecko,

2013), дигиталната компетентност се описва като уверено, критично и

творческо използване на ИКТ за постигане на цели, свързани с работата,

пригодността за заетост, обучение, отдих, включване и/или участие в

обществото. Тя се състои от свързани знания и умения, които оказват как те

трябва да се използват ефективно за собствени цели: лични или

професионални. По този начин дигиталната компетентност може да включва

много различни знания, умения и нагласи в зависимост от всеки човек,

неговите потребности и желание или вътрешна мотивация за участие в

информационното общество.

Дигиталните компетентности имат различни измерения, поради това

трябва винаги да се има предвид предмета и контекста, в който човек

развива своя живот професионално и социално. Съществуват нива на

дигитална компетентност, които зависят от възрастта, социално-културния

контекст, както и техническите измерения, а измерението е „отношение”,

нагласа за използване на дигиталните инструменти за подобряване на

процес, продукт, личен живот.

E-грамотността включва способността да се консумира и създава

интернет съдържание. Тъй като интернет става все по-определен от

потребителско създаденото съдържание, последният компонент е от

решаващо значение. Непрекъснато растящата роля на новите технологии в
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образованието и обучението поставя на преден план необходимостта от

повишаване на дигиталната култура на студентите и усвояване на

определени умения и компетентности за учене в цифрова среда (Шопова,

2011), това важи още по-силно и за учениците, тъй като бързото развитие на

технологиите и бързото им усвояване от децата от най-ранна детска възраст

променят пейажа. За прецизно изследване на връзката между младежите и

технологията е необходимо да се избере подход, който да може да включи

сложността на социална конструкция, която подобна връзка включва.

Степента на изпълнение на ИКТ в училищата, зависи от различни фактори,

вариращи от специфичните характеристики на страните, наличието на

техническа инфраструктура за използване на интернет или компютри, както

и социално-културни фактори (Hubwieser, Armoni, & Giannakos, 2015).

Дигитални умения

Стюарт (2002) и ван Дайк (2005) въвеждат концепцията за „дигитални

умения” като поредица от няколко вида умения. Най-основните са

„инструменталните умения” (Steyeart, 2002) или „оперативни умения” (Van

Dijk, 2005), възможностите за работа с хардуер и софтуер. Тези умения

получават голямо внимание в литературата и в общественото мнение.

Въпреки това много учени, занимаващи се с обработка на информацията в

информационното общество, призовават да се отдели внимание на всички

видове умения, свързани със съдържанието, необходими, за да се използват

успешно компютрите и Интернет. Стюарт (2002) прави разлика между

“структурни умения” и “стратегически умения”. Ван Дайк (2005) предлага

сравнимо разграничение между “информационни умения” и “стратегически

умения”. Информационните умения са умения за търсене, избор и обработка

на информация в компютърни и мрежови източници. Стратегическите

умения могат да бъдат определени като възможностите за използване на
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компютърни и мрежови източници, като средства за конкретни цели и за

общата цел за подобряване на нечие положение в обществото.

Ван Доурсен (2014) разглежда шест типа дигитални/Интернет умения и

няколко вида измерване, вариращи в зависимост от мащабите на

проучванията, сред които тестове за производителност чрез Интернет задачи

в медийна лаборатория. Интернет уменията свързани със средата и

съдържанието се разбиват на следните видове умения: операционни;

формални; информационни; комуникационни; създаване на съдържание и

стратегически.

Няколко от съществуващите измервания на интернет уменията се

съсредоточават само върху техническите аспекти на използването му (Bunz,

Curry & Voon, 2007; Hargittai & Hsieh, 2012) или “бутон знания”, въпреки

това Интернет уменията са по-щателна концепция. Няколко

концептуализации подчертават, че при измерването им трябва да се

разглеждат както като основни умения необходими, за да се използва

интернет, така и като умения необходими за разбиране и използване на

онлайн съдържание (Bawden, 2008; Ferrari, 2012; Gui & Argentin, 2011; Van

Deursen & Van Dijk, 2009, 2010; Van Dijk & Van Deursen, 2014). Някои учени

подчертават, че измерителите следва да включват и комуникационни и

социално-емоционални умения, необходими за използването на социалните

медии (Calvani, Fini, Ranier & Picci, 2012; Van Dijk & Van Deursen, 2014).

Дигитална грамотност

Бързото развитие на дигиталните технологии в дигиталната ера поставя

физическите лица в нововъзникващите в информационното общество

ситуации, които изискват от тях да използват все по-голям асортимент от

когнитивни умения, за да изпълнят и решават проблеми в дигитална среда.

Тези умения често са определяни като „дигитална грамотност” (Gilster,
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1997), която е представена като особен вид мислене, който дава възможност

на потребителите да действат интуитивно в дигитални среди и лесно и

ефективно да получат достъп до широк спектър от знания, вградени в тези

среди (Eshet- Alkalai, 2004; 2005).

Тя обикновено се схваща като съвкупност от техническо-процедурни,

познавателни и емоционално-социални умения като обработка на файлове и

редактиране на графики. Ферари (2012) смята дигиталната компетентност за

комбинация от информационни умения, комуникативни умения, умения за

създаване на съдържание, умения за безопасност, както и за решаване на

проблеми. Нейната операционализация на комуникационните умения е

технически ориентирана въз основа на броя на устройствата, използвани за

онлайн комуникация.

Хелспър и Айнон (2013) дефинират четири основни категории на

квалификация: технически, социални, критични и творчески умения. Тази

класификация се основава на изследвания на медийната грамотност, което

подсказва, че уменията трябва да бъдат измерени извън основното

техническо ниво и по отношение на способността да се работи с

комуникационни технологии за социални нужди. Ван Доурсен и Ван Дайк

(2010) измерват интернет умения разделени в следните области: оперативни

– умения да се работи с дигиталните медии; формални – работа със

специалните структури на дигиталните носители като менюта и

хипервръзки; информация – умения за търсене, избор и оценка на

информацията в дигиталните медии; и стратегически – умения да се

използва информацията, съдържаща се в дигиталните медии като средство

за постигане на конкретна лична или професионална цел. Те завършват тази

рамка, като добавят и комуникация и умения за създаване на съдържание

(Van Deursen & Van Dijk, 2014), определяйки като комуникационни
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интернет умения и способността да се кодират и декодират съобщенията за

изграждане, разбиране, създаване и обмен на информация и съдържание с

други хора, използващи системи за съобщения като например електронна

поща. Концепцията им обикновено съвпада с тази на комуникационни

умения, предложени от Шпицбърг (2006) - координация, вниманието,

изразителността, хладнокръвието, селективността, целесъобразността,

ефективността, яснотата, удовлетворението, привлекателността,

ефективността/ производителността и общата употреба/опит.

Изследване на Ван Доурсен, Хелспер и Ейнон (2014) показва, че връзката

между оперативните и информационните умения за навигация са по-силни в

по-големите възрастови групи, отколкото при по-младите. Според тях

различията са свързани с начините, по които хората използват интернет и

начините, по които се научават да го използват, които могат да бъдат

различни в зависимост от възрастовите групи и професионални настройки.

Методология
Три основни метода се използват, за да се изследва нивото на дигитални

умения: проучвания съдържащи въпроси, които се задават относно

използването на интернет или заявления, чрез които се идентифицира

косвено доказателство на умения; проучвания с въпроси, които изискват

самооценки на умения; тестове в лаборатория или други контролирани

среди, които се състоят от поставени задачи на доброволци, наблюдавайки

тяхното командване и използване на дигитални умения. Тестовете имат най-

голяма валидност, но са много скъпи и отнемат много време, което го прави

по-малко подходящ за мащабни популации.

Поради тази причина използваме въпросници с въпроси за самооценка. Те

до надценяване и подценяване на уменията на притежателя (Hargittai, 2005;

Van Deursen & Van Dijk, 2010), въпреки това основните им предимства са
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във възможността да представят голям брой въпроси, свързани с широка

гама от умения в относително кратък период от време, бърза обработка и

ефективност на разходите (Kuhlemeier & Hemker, 2007).

Дигиталните умения сред учениците се оценяват чрез въпроси за

самооценка на знанията и уменията за работа в дигитална среда. В

изследването участват училища от град София. 174 училища бяха разделени

според насочеността си в няколко групи (професионална гимназия,

технологичен, хуманитарен, чуждоезиков и природоматематически профил,

общообразователно училище) обучаващи ученици от 8 до 12 клас, от

тяхбяха избрани 46 училища (стъпка всяка трето училище), включващи

представители от всяка група. До тези училища беше отправено запитване за

съгласие техните ученици да вземат участие в изследването. Положителен

отговор дадоха едва 10 училища. От тях участие взеха 440 ученика на

възраст между 13 – 18 години.

Има групи училища, от които няма представители. Освен това тъй като

всяко училище по удобство допусна до участие класове, имащи час на класа

и/или информационни технологии/информатика, това не позволи да се

обхванат ученици от възрастовата група 13-18 години от всяко училище,

което е пречка за сравнителен анализ между училищата.

Резултати
47% от респондентите са мъже, а 53% - жени. Най-много са

представителите на 10 клас - 25%, 21% са 11 клас, 18% са 12 клас, 7 клас са

6%, 8 клас са 13% и 9 клас са 17%. 8% са 13 год., 14 год. ученици са 14%, 15

год. са 18%, 23% са 16 и17 год., а 14% са 18 год.

Относно средствата, които използват за достъп до интернет и работа

онлайн 19,7% от учениците използват настолен компютър, 28,6% - лаптоп,

11,4% имат таблет, а 40,3% използват и смарт телефон. 25,7% от
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респондентите използват интернет основно “У дома”,  1,6% „На училище” и

72,5% са посочили, че имат достъп и използват интернет „Навсякъде”.

Почти всички участниците в изследването (98%) имат регистрация в поне

една социална мрежа. 98,1% от респондентите използват Facebook, Instagram

– 59,6%, Snapchat – 30,4%, Twitter – 18,1%, Tumblr – 3,9%, Weheartit – 3,5%,

Viher – 3,2%, Google+ - 3%, Ask.fm -2,1%, Pinterest – 1,6%, Secret – 0,2%.

45,5% посочват и Апликация за разговори (Skype, Viber или Messenger).

Youtube е посочен като социална мрежа от 35,5%.

На въпроса да определят кои от изброените са социални мрежи учениците

правят следното разпределение: Facebook – 99,1%, Instagram - 89,8%, Twitter

- 79%, Skype - 77,1%, Viber - 72,3%, Youtube - 59,1%, Google+ - 29,8%,

Google – 28,2%, Wikipedia - 17,8%, Bing - 12,2%, Flickr - 12,2%, Bebo - 4,4%.

Това показва, че децата не знаят какво представляват социалните мрежи.

Търсачките също се определят като социални мрежи. Това означава, че

характеристиките на социалните мрежи се размиват, освен това

тийнейджърите не знаят какво стои зад термините и определенията като

„социални мрежи” или „търсачки”, те могат да боравят с тях, но нямат

теоретични знания за това, което използват, макар да могат да ги използват

по предназначение (научавайки се естествено и инстинктивно).

15,5% от учениците прекарват между 21-30 часа седмично в интернет, а

10,7% са онлайн между 61-70 часа седмично, малко над 2% са посочили, че

са в интернет повече от 90 часа. Подобна е ситуацията и с времето отделяно

в социалните мрежи, като 98% от респондентите имат регистрация в

социални мрежи (24% използват социални мрежи от 5 год., 16% от 4 год.,

11% - 6 год.). 22,3% прекарват до 10 часа седмично в социалните мрежи,  а

5,5% са на линия в социалните мрежи повече от 60 часа.
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От данните се вижда, че по-голямата част от ежедневието на учениците е

в онлайн пространството. А с мобилния интернет и развитието на

технологиите, всеки има достъп до интернет постоянно, въпреки това е

необходимо допълнително изследване, за да се провери дали тези часове са

реални, тъй като съществува възможността децата да не могат да преценят

реално времето, което прекарват онлайн, както и какви са дейностите, които

извършват и каква част от тях е свързана с учебната дейност.

Оперативни интернет умения

Средната оценка на оперативните умения е 4,71. Разлика между мъжете и

жените при оценката е минимална - 4,7052 за мъжете и за 4,7057 жените.

Възрастово разпределението е следното: 13 год. ученици имат 4,6989 средна

на Оператините умения; 14 год. имат за средна 4,5520; средната на 15 год. е

4,6978, за 16 годишните средната е 4,7341, при 17 год. ученици е 4,7769 и за

18 год. средната оценка на Оперативните умения е 4,7045. Както се вижда от

данните разликата е минимална. Мнозинството от момчетата посочват, че

владеят тези умения: 92,7% посочват „Напълно е вярно за мен” относно

притежаването на Мобилни умения. Процентът при момичетата е малко по-

висок 94,9%. При използване на интернет уменията зависимостта се обръща

79,6% за момчетата към 74,9% за момичетата.

Mобилен интернет
Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не е
вярно за мен

Нито е вярно,
нито не е вярно

По-скоро е
вярно за мен

Напълно е
вярно за мен

Знам как да използвам мобилен интернет 1,1 ,0 ,5 6,8 91,6
Знам как да се свържa с WIFI мрежа ,0 ,5 2,0 2,0 95,5
Знам как да изтегля приложения за мобилното си
устройство ,5 ,2 ,7 3,4 95,2

Знам как да изключа мобилния си телефон ,0 ,9 ,5 1,4 97,3
Знам как да инсталирам приложения на мобилно
устройство ,0 ,5 2,0 4,3 93,2

Знам от къде мога да изтегля мобилни приложения ,2 ,2 1,6 5,9 92,0
Знам как да следя обновявам/ъпдейтвам мобилните си
приложения ,7 ,0 2,0 5,2 92,0

N=440, Данните са в проценти %.
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Използване на интернет
Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не
е вярно за
мен

Нито е вярно,
нито не е вярно

По-скоро е
вярно за мен

Напълно е
вярно за мен

Знам как да използвам интернет ,2 ,7 ,7 7,3 91,1
Знам как да отворя нов раздел в браузъра си ,7 ,2 2,3 4,1 92,7
Знам как да се върна на предишната си страница при
сърфиране в интернет ,2 ,2 2,7 2,0 94,8

Знам как да използвам функцията “Refresh” 2,3 ,5 3,2 11,1 83,0
Знам как да използваm клавиши за бърз достъп (например
CTRL-C за копиране, CTRL-S за Paste (поставяне/пействане)) 1,8 1,6 3,6 10,5 82,5

Знам как да маркирам/създам пряк път до/bookmark уеб сайт 2,7 3,9 8,6 20,7 64,1

Знам как да свалям файлове ,9 1,4 2,5 5,9 89,3
Знам как да качвам файлове 1,1 ,9 4,8 14,5 78,6
Знам как да регулирам настройките за поверителност 2,3 1,4 7,0 17,3 72,0
Знам как да изтегля / сваля снимка/и, която/ито съм намерил/а
онлайн ,9 ,9 2,7 2,5 93,0

Знам как да отворя изтеглените файлове ,0 ,5 4,5 3,9 91,1

Знам кои приложения / софтуер са безопасни за изтегляне 1,6 2,7 10,0 25,9 59,8
Знам как да направя, така че изскачащите прозорци или
реклами да се махнат 1,6 1,8 9,3 17,5 69,8

Знам някои добри начини за избягване на компютърни
вируси 5,2 5,9 16,1 21,8 50,9

Ако възникне технически проблем, докато
използвам/сърфирам в интернет, обикновено знам как да
определя и да се справя с проблема

1,8 3,2 16,8 29,3 48,9

Мога да работя с интернет-базирани търсачки (например
Google, Bing) ,5 1,8 3,2 6,4 88,2

Знам как да отворя уеб адрес директно, без използване на
търсачки като Google ,9 3,9 7,5 16,1 71,6

Знам как да попълвам онлайн формуляри 1,8 2,3 7,3 21,8 66,8

N=440, Данните са в проценти %.

Формални интернет умения

Средната на формалните умения е 4,0534. Разликата между мъжете и

жените при оценката на Формалните умения отново е малка. Средната на

мъжете е 4,0553, а на жените  4,0517. Възрастово разпределението е

следното: 13 год. ученици имат 3,7407 средна; при 14 год. средната е 3,85;

средната на 15 год. е 4,1008, за 16 год. е 4,1431, при 17 год. ученици е 4,0882

и за 18 год. средната оценка на Формалните умения е 4,1694. Както се вижда

от данните разликата при групата 15-18 години е минимална, но между нея и

13-14 години има значителна разлика.
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От данните се вижда, че учениците лесно се ориентират в уебсайтовете,

могат лесно да намерят сайт, който вече са посещавали и лесно да

преминават на друга страница. Макар да се ориентират бързо и лесно в

работата си в уеб сайтовете, когато става въпрос за търсене на информация

срещат затруднения. 61,5% от момчетата смятат, че притежават формални

интернет умения  към 58,7% за момичетата. 11% от учениците смятат, че

това  „По-скоро се отнася за тях”, а при момичетата процентът е по-висок

13%. Като цяло разликата между мъжете и жените е малка.

N=440, Данните са в проценти %.

Информационни интернет умения

Средната за информационните умения е 4,1186. Разликата между

средните на мъжете и жените е минимална. Възрастовото разпределението е

следното: 13 год. ученици имат 3,9972 средна; при 14 год. средната е 4,05;

средната на 15 год. е 4,1778, за 16 год. е 4,3192, при 17 год. ученици е 4,1814

и за 18 год. средната оценка е 3,7548. Значително по-ниски са средните на 13

и 18 год. Момчетата отново се оценяват малко по-високо: 58,2% от мъжете

посочват опцията „Напълно е вярно за мен”, когато става въпрос за

Информационните умения към 56% за момичетата.

Формални интернет умения
Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не е
вярно за мен

Нито е вярно,
нито не е вярно

По-скоро е
вярно за мен

Напълно е вярно
за мен

Лесно се ориентирам в даден уеб сайт ,5 1,1 4,3 19,1 75,0
Знам къде да кликна, за да премина/отида
към друга уеб страница ,7 ,5 3,2 4,1 91,6

Смятам, че лесно намирам уеб сайт, който
съм посещавал/а по-рано 2,0 ,9 5,0 8,0 84,1

Понякога попадам на уеб сайтове, без да
зная как съм попаднал/а там 16,4 13,2 17,0 14,1 39,3

Намирам начина, по който различните уеб
сайтове са проектирани, за объркващ 14,1 12,7 22,7 16,1 34,3

Изморявам се, когато търся информация
онлайн 24,8 15,5 13,0 10,9 35,9
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N=440, Данните са в проценти %.

Учениците лесно намират информацията, която им трябва, разглеждайки

внимателно резултатите, решавайки кои от тях да проверят. Трудности

срещат при избора на ключови думи за търсене в търсачките и понякога им е

трудно да проверят информацията, която са намерили.

Комуникационни интернет умения

Средната за комуникационните умения е 4,7220. Средната оценка на

Комуникационните умения за мъжете е 4,6856, а за жените 4,7547.

Възрастово разпределението е следното: 13 год. ученици имат 4,7056

средна; при 14 годишните средната е 4,6367; средната на 15 год. е 4,7136, за

16 год. е 4,8293, при 17 год. ученици е 4,7284 и за 18 год. средната оценка на

Комуникационните умения е 4,6435.

Информационни интернет умения

Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не
е вярно за
мен

Нито е вярно,
нито не е
вярно

По-скоро е
вярно за мен

Напълно е
вярно за мен

За мен е лесно да намеря информацията, която ми трябва в
интернет 1,6 1,6 3,9 15,0 78,0

Мога да чета вестници/списания онлайн 4,3 2,5 7,3 13,2 72,7
Знам как да използвам широк набор от стратегии, когато
търсят информация в интернет 2,3 6,6 12,5 20,5 58,2

Трудно ми е да реша какви са най-добрите ключови думи,
които трябва да използвам при онлайн търсене 26,8 17,0 11,8 15,7 28,6

Уверено решавам кои резултати от търсенето в интернет да
проверя 2,0 2,0 5,5 24,1 66,4

Обикновено проверявам повече от трите най-добри резултати
от търсенето в търсачките 4,8 8,4 10,5 18,4 58,0

Понякога ми е трудно да проверя информацията, която съм
намерил/а 21,8 14,1 21,4 12,5 30,2

Чувствам се уверен/а в моята оценка на това дали на един уеб
сайт може да се вярва или не 2,0 5,0 18,4 25,0 49,5

Сравнявам различни уеб сайтове, за да реша дали
информацията, която намирам е вярна 4,3 3,9 14,3 18,6 58,9

Внимателно разглеждам информацията, която намирам
онлайн 2,0 1,6 4,8 21,6 70,0
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N=440, Данните са в проценти %.

Респондентите се чувстват уверени в комуникацията си онлайн. Могат

спокойно и свободно да пишат коментари в блогове и социалните мрежи,

знаят с кого да комуникират и се чувстват спокойни, защото знаят каква

информация могат безопасно да споделят онлайн. Момчетата се оценяват

малко по-ниско в сравнение с момичетата

Създаване на съдържание

Уменията свързани със създаване на съдържание имат средна 3,9856. 56%

от мъжете смятат, че притежават умения за създаване на съдържание към

51,6% за жените. Средната на мъжете е 3,9936, а на жените 3,9784.

Възрастово разпределението е следното: 13 год. ученици имат 3,7454 средна

за създаване на съдържание; при 14 год. средната е 3,8028; средната на 15

год. е 4,0494, за 16 год. е 4,0370, при 17 год. ученици е 4,0049 и за 18 год. е

4,1048. От данните се вижда, че средната оценка при 13 и 14 год. ученици

при уменията за създаване на съдържание а значително по-ниска. Едно от

възможните обяснения е, че поради по-малката си възраст те все още не

проявяват интерес да участват активно в тези дейности.

Комуникационни интернет умения
Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не
е вярно за
мен

Нито е вярно,
нито не е
вярно

По-скоро е
вярно за мен

Напълно е
вярно за мен

Знам кога трябва и кога да не споделям информация онлайн 1,4 ,7 3,6 10,0 84,3
Старая се моите коментари и поведение да са
съобразени/подходящи за ситуацията, в която се намерам
онлайн

1,6 ,9 6,1 12,0 79,3

Знам как да контролирам кой може да вижда и ко не, споделено
от мен съдържание (например приятели, приятели на приятели
или публично)

1,4 ,9 2,5 6,4 88,9

Знам как да премахна приятели от моите списъци с контакти 1,1 ,9 2,0 5,2 90,7
Мога да изпращам имейли/emails 2,5 1,6 3,2 6,4 86,4
Уверен/a съм, когато пиша коментар в блог, уеб сайт или форум 5,2 ,2 8,9 18,6 67,0

Чувствам се удобно и спокойно, когато решавам кого да следвам
онлайн (например във Facebook, Twitter, Instagram или Tumblr) 2,5 ,9 3,6 8,2 84,8

Знам как да използвам емотикони (например усмивки) ,0 1,6 2,0 4,1 92,3
Знам коя информация мога и коя не мога да споделям онлайн 1,6 ,9 3,4 9,3 84,8
Знам с кого мога и с кого не да комуникирам/разговарям/пиша
онлайн 2,0 3,9 4,1 6,6 83,4
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Като цяло учениците знаят как да създават и качват онлайн съдържание и

да правят промени по вече създадено съдържание. Въпреки това те не се

чувстват уверени в създаването на уеб сайтове и имат пропуски в знанията

си, свързани с лицензите за онлайн съдържанието.
Създаване на съдържание

Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не е
вярно за мен

Нито е вярно,
нито не е вярно

По-скоро е
вярно за
мен

Напълно е
вярно за
мен

Чувствам се уверен/а да споделя/кача онлайн видео
съдържание, което съм създал/а 7,0 5,9 13,6 13,9 59,5

Чувствам се уверен/а да пиша и коментирам различни
съдържание (като статии, видеоклипове, музикални
видеоклипове и др.) онлайн

5,5 6,6 9,8 12,5 65,7

Знам как да създам нещо ново от съществуващите онлайн
изображения, музика или видео 6,6 3,9 17,3 14,8 57,5

Знам как да направя основни промени в съдържание, което
други са създали 7,0 9,8 10,0 22,7 50,5

Знам как да направя уеб сайт 17,3 9,5 14,8 18,4 40,0
Знам кои различни видове лицензи важат за онлайн
съдържанието 6,8 13,4 16,4 14,5 48,9

N=440, Данните са в проценти %.

Онлайн социални мрежи и приложения за комуникация

Респондентите имат по-голяма увереност и работят по-добре с Facebook и

Messenger за разлика от Twitter и Youtube. Това може да се дължи и на

факта, че Twitter е по-слабо популярен у нас (но набира популярност сред

младежите и потребителите над 2 години), а You tube основно се използва за

гледане на клипчета, музика и филми.
Онлайн социални мрежи и приложения за комуникация

Изобщо не е
вярно за мен

По-скоро не
е вярно за
мен

Нито е вярно,
нито не е
вярно

По-скоро е
вярно за
мен

Напълно е
вярно за
мен

Мога да създавам страници във Facebook 4,1 2,5 2,7 3,9 86,8
Мога да създавам групи във Facebook 3,6 ,7 3,2 5,7 86,8
Мога да създавам събития във Facebook 3,6 1,6 4,3 4,3 86,1
Умея да използвам настройките за поверителност във Facebook 4,1 1,6 3,6 5,5 85,2
Знам как да използвам функцията „На живо”/Live Video във Facebook 5,5 3,6 4,8 3,9 82,3
Знам какво означават всички бутони (например Like, "Love", "Wow",
"Sad" и „Angry) във Facebook 1,1 ,5 2,3 1,1 95,0

Знам как да търся хора във Facebook 2,3 ,9 2,7 2,5 91,6
Знам как да създавам групови чатове във Facebook 4,3 1,1 3,2 4,8 86,6
Мога свободно да споделям съдържание във Facebook 5,0 ,9 8,0 6,4 79,8
Мога свободно да споделям снимки във Facebook 4,1 2,0 5,7 5,9 82,3
Знам как да тагвам/отбелязвам хора на снимки/съдържание/връзки във
Facebook 5,5 1,4 3,4 3,9 85,9

Мога да използвам функцията за видео разговор във Facebook 7,5 1,1 6,8 5,0 79,5
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Мога свободно да комуникирам с хора във Facebook 22,0 1,4 4,8 3,0 68,9
Знам как да търся хора в Twitter 39,8 1,1 6,4 7,0 45,7
Знам как да следвам интересни акаунти в Twitter 42,7 2,0 7,7 7,3 40,2
Мога свободно да комуникирам с хора в Twitter 28,0 3,2 6,4 8,2 54,3
Мога свободно да комуникирам с хора в You tube 9,1 4,3 14,1 10,2 62,3
Мога да пиша коментари в You tube 9,5 3,6 12,0 5,7 69,1
Мога да поддържам видео блог в You tube 9,8 5,2 13,9 6,4 64,8

Знам как да създам блог 16,1 7,3 9,8 8,2 58,6
Знам как да направя снимките си видими само за хората, които ме
следват Instagram 14,8 1,1 3,2 1,6 79,3

Мога свободно да комуникирам с хора в Skype 7,7 2,5 11,4 6,6 71,8
Мога свободно да комуникирам с хора във Viber 13,2 2,3 8,2 3,4 73,0
Мога свободно да комуникирам с хора в Snapchat 25,7 2,7 9,3 ,9 61,4
Мога свободно да комуникирам с хора в Messenger 4,8 1,4 4,1 1,4 88,4

N=440, Данните са в проценти %.

Дискусия
Днешните деца живеят в една невидима, но и непрекъсната връзка

помежду си, благодарение на интернет. Тези деца са Digital Natives, те

придобиват множество дигитални умения естествено, без да осъзнават какво

представлява това, което умеят. Участниците в изследването са израснали с

дигиталните технологии и притежават интуитивно развити умения за работа

с тях, но им липсва разбиране не дейностите, които извършват и какво точно

представляват уменията, които притежават, а за да могат да са пълноценни

граждани в новата дигитална реалност, са им необходими по-задълбочени и

теоретични знания освен способността да използват дигиталните

технологии.

Данните показват, че учениците прекарват много време в интернет и

социалните мрежи. Необходимо е да се изследва каква част от това време е

отделена за дейности свързани с учене и каква за развлечения (какви

дейности извършват онлай учениците, свързани с учене и какви с

развлечение/свободно време).

Друг проблем, който се вижда от данните е, че когато трябва да посочат

кои социални мрежи използват, учениците посочват и апликации за
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комуникация, както и Youtube, а на практическата задача да отделят

социалните мрежи отново показват, че не правят разлика и не могат да

разделят социалните мрежи от интернет търсачките. Това са необходими

знания, тъй като са свързани с работата със социалните медии, които се

определят като ключови дигитални умения днес.

От данните се вижда, че всички ученици се оценяват високо, което

означава, че имат по-високи от основните дигитални умения. Въпреки това

при този тип изследвания едно от основните притеснения е свързано с

високото ниво на субективност, което не може да даде реална представа за

уменията и знанията на децата.

Учениците оценяват по-ниско, макар и все още да са основно в горната

част на скалата, своите умения свързани със създаването на съдържание,

информационните и формалните умения. Тези умения са свързани както с

възможностите да се използват в учебния процес, така и на по-късен етап са

необходими за пълноценно участие в работния процес.

От въпросите свързани с информационните умения се вижда, че

респондентите срещат затруднения при търсенето на информация, въпреки

че отново резултатите са високи. Подобен проблем се вижда и при

създаването на съдържание.

За да се оценят реалните дигитални умения е необходимо да се използват

и тестове/практически задачи. Освен тестове и въпросници със самоооценка

на уменията могат да се използват тестови въпроси, за да провери какви са

реалните знания и умения и дали някои от дейностите, които извършват и

уменията, които притежават, не са автоматични т.е. основани на „проба-

грешка” или почиват и на разбиране защо се правят по този начин.

Въпросите не трябва да наподобята въпроси за тест (подобно на оценяване в

училище), трябва да се преосмислят наличните и вече използваните скали и
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да се преработят, за да могат да отговорят на бързо развиващата се

технология и да работещи за деца и младежи, които са редени и израснали с

дигиталната технология, научавайки как да я използват подобно на

майчиния си език. Поради тази причина въпросниците използващи въпроси

за самооценка са полезни за очертаване на насоки за прилагане на тестове и

очертаване на слабите и силните умения, но за по-пълноценно и реално

измерване на дигиталните умения сред учениците е необходимо и

изследване на техните теоретични и практически знания и анализ на

времето, прекарано в интернет и дейностите, които извършват, а не само на

тези, които заявяват, че извършват. за това би могло да се анализира тяхното

поведение онлайн в сободното им време.

Дигиталните умения и грамотност не се свеждат само до това да знаем

как да сърфираме в мрежата, а могат да се сведат до редица по-малки

компоненти. Дигиталният свят се променя бързо и непрекъснато изисква да

учим нови и нови неща, поради това трябва да се оценяват не само уменията

на децата, но и качеството на образованието, което трябва да им предостави

дигитални знания. Образованието трябва да запълни липсата на или

ограничените ресурси за достъп до интернет и технологиите.
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