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Abstract: this scientific paper sets out to present the methodology of an upcoming research to explore the 
effect and frequency of digital media use on Christian education of children of primary school age studying reli-
gion. it serves to create a reliable toolbox to provide information on the effects of both the frequency and form 
of digital media usage among these pupils, providing data on their correlation with the level of Christian up-
bringing.
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съвременните деца растат в силно технологизирана среда и на фона на постоянно развиващите се 
дигитални технологии, които оформят и преструктурират моделите на социална взаимозависимост и все-
ки аспект от нашия личен живот. същевременно социалните фактори и механизми на въздействие стават 
все по-разнообразни и „все по-трудно могат да бъдат контролирани с възпитателни цели от една отдел-
на институция.“ [1, 18]. Във връзка с възпитанието на децата е особено важно формирането на отговор-
но отношение и поведение на възрастните, което изисква професионални отговори и коментари на ре-
дица въпроси на възпитанието и социалната превенция, поставяни ежедневно в съвременната социали-
зираща среда и в т.н. медийно пространство. терминът „медии“ включва както традиционните медии ка-
то телевизия, филми, радио, музика и печатни публикации, така и широка гама от все по-взаимосвърза-
ни, интерактивни, по-нови форми на комуникация, повечето включващи интернет. дигиталните техноло-
гии предлагат реални възможности за размисъл върху ценностите и посоката. Postman пише: „Всяка сре-
да, като самия език, дава възможност за уникален начин на дискурс, като предоставя нова ориентация 
към мислене, изразяване, чувствителност.“ [2, 70]. В светлината на това разбиране за използването на ци-
фровите медии, религиозните педагози трябва да бъдат загрижени как дигиталната среда оформя лич-
ностите на децата и каква е връзката между тяхната християнска възпитаност, от една страна, и честота-
та и формата на използване на цифрови медии, от друга. настоящото изследване търси отговора имен-
но на този въпрос.

начинът на влияние на използването на цифрови медии по отношение на добродетелите, характерни 
за християнското възпитание, е все още сравнително непознат. ето защо изследванията в тази конкрет-
на област са необходими за разбирането на непрекъснато променящия се дигитален свят, който мнозина 
приемат безкритично. чрез това изследване се поставя само основата за разбирането на тази потенци-
ална връзка без претенции за осигуряване на изчерпателни резултати, като се признава, че в тази посока 
са необходими още много проучвания. то по-скоро служи за по-доброто изясняване на въпросите, които 
могат да бъдат зададени и инструментите, които могат да бъдат използвани от християнските педагози.

при поставяне на този изследователския проблем е важно да се отбележи бързия растеж в разпрос-
транението и използването на цифровите медии. статистиката демонстрира нарастващото възприемане 
на дигиталните технологии като част от ежедневието – дори за най-малките. от друга страна, е необходи-
мо да бъдат уточнени основните акценти на християнското възпитание като корелационен субект на пе-
дагогическото изследване.
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когато се разглежда връзката на цифровите медии и християнското възпитание, е очевидно, че пра-
вилното разбиране на тези взаимоотношения не е лесна задача и изследването се натъква на сериозни 
ограничения, изискващи неговото надграждане и разширяване. от една страна, християнското възпита-
ние се разбира като процес на израстване в Христа или като непрекъснато християнско усъвършенстване. 
[3, 61] от друга, цифровите медии пък представляват голямо разнообразие от дигитални форми. по съ-
щество евентуалната връзка между християнско възпитание и използване на цифрови медии от децата, 
изучаващи религия в началното училище, се представя като педагогически проблем, обуславящ правил-
ното разбиране на влиянието между тези две изследвани характеристики.

Затова изборът на методология на изследването е изключително важен с цел да се създаде подходящ 
научен инструментариум, който да бъде адекватно администриран, а данните анализирани, за да се ви-
ди дали и доколко е налице корелация между християнското възпитание и използването на цифровите 
медии сред изследваната група. основните компоненти в изработване на методологията на научното из-
следване са: общо представяне на неговия дизайн, респонденти, извадка, граници, ограничения, инстру-
ментариум и етапи на изследването.

общо представяне на дизайна на научното изследване 
изследването използва двусъставно количествено проучване, за да определи най-добре потенциал-

ната зависимост между християнско възпитание и честота и форма на използване на цифрови медии от 
деца в начална училищна възраст, изучавали религия. според красимир калинов едно корелационно из-
следване изследва степента, в която разликите в една характеристика или променлива са свързани с раз-
личията в една или повече други характеристики или променливи. „корелацията съществува, ако, когато 
се увеличи една променлива, друга променлива се увеличава или намалява по някакъв предвидим на-
чин.“ [4, 185] освен това, в изследване за корелация изследователят събира данни за две или повече ха-
рактеристики за определена група хора, при което данните отразяват конкретни измервания в рамките 
на въпросните характеристики. [5, 241] това проучване търси потенциална, корелативната връзка меж-
ду християнската възпитаност на децата от начална училищна възраст и използването на цифрови медии 
както по честота, така и по форма.

скала за християнска възпитаност
В първата част на това конкретно изследване в количествения въпросник за установяване на първа-

та характеристика на извадката се използва доказан, тестван инструмент: scale maturity faith. скалата на 
християнска възпитаност „scale maturity scale“ (fms) първоначално е разработена през 1993 г. от Peter l. 
benson, michal J. donahue и Joseph A. erickson като критерий-базиран инструмент, формулиран чрез назо-
ваването на осем основни измерения на християнската възпитаност и тридесет и осем показателя за те-
зи измерения, с помощта на няколко експертни групи. Вместо да измерва наличието на вяра, fms се фо-
кусира върху „степента, до която човек олицетворява приоритетите, ангажиментите и перспективите, ха-
рактерни за живата и трансформираща се в живота вяра, така както те са разбирани в християнската тра-
диция.“ [6] ето защо в този модел вярата е начин на живот, а не просто познаване или придържане към 
религиозна доктрина, догма или традиция. тъй като тук не се набляга на лична религиозност, вярвания 
и богослужебни практики, а на процеса на духовно развитие или религиозна възпитаност, която се проя-
вява в ежедневието, скалата е изключително подходяща за прилагане в контекста на светското училище.
чрез използването на fms в първата част от проучването изследване се стреми да измери нивото на хрис-
тиянска възпитаност на анкетираните.

измерване потребленето на цифрови медии
Втората част на проучването се фокусира основно върху вторичната характеристика на извадката: чес-

тота и форма на използване на цифрови медии. потреблението на цифрови медии отдавна вече е част от 
ежедневието дори на най-малките. тъй като голяма част от децата имат достъп до някаква форма на он-
лайн комуникация, не само чрез компютри, но и чрез мобилни телефони и смартфони, те получават дос-
тъп до интернет по всяко време.1 използването на цифрови медии в начална училищна възраст предста-
влява интерес, защото „природата на употребата на интернет се е променила драматично – от стацио-
нарни връзки, свързани със споделените настолни компютри в дома, към постоянно свързаните връзки, 
които се движат с потребителя през целия ден“ 2. с оглед на това, разбирането на навиците на децата по 
отношение използването на цифровите медии в светлината на християнското възпитание е важно за съ-
временната религиозна педагогика.
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респонденти 3 и анкета (формуляр)
тъй като това проучването има за цел да разбере връзката между християнското възпитание на деца-

та от начална училищна възраст и тяхното потребление на цифрови медии, като респонденти са избрани 
учениците от следните училища:

 y оу „Бачо киро“, гр. Велико търново (100 ученици)
 y начално училище „св. кл. охридски“, гр. кюстендил (40 ученици)
 y основно училище „св. св. кирил и методий“, гр. кюстендил (80 ученици)
 y шесто основно училище „св. паисий Хилендарски“, гр. кюстендил (80 ученици)

В целевата група са включени ученици, които посещават общински, неспециализирани училища и 
изучават религия под формата на иуч, Фуч или клуб. това са момчета и момичета от начална училищна 
възраст. извадката за проучването е избрана чрез подбор на участващите училища, в които традиционно 
се провежда обучение по религия. общият брой на респонденти в четирите училища е 300 ученици. ка-
то се има предвид общия брой на анкетираните, размерът на извадката осигурява достатъчен брой за из-
следване въз основа на калкулатора на размера на извадката4, тъй като са необходими минимум 269 уче-
ници за доверителен интервал +/- 5.

граници на изследването
Резултатите от изследването се ограничават до изучаването на потреблението на дигитални медии и 

християнска възпитаност на децата, изучаващи религия (на възраст от 7 до 9 години) в общообразовател-
ни общински, неспециализирани училища.

ограничения
Резултатите от това изследване и обобщенията от изследването се отнасят само за учениците в из-

браните училища.

инструментариум 
провеждането на проучването се състои от две отделни анкети, в които се използват отговори от за-

творен тип, за да се определи дали има или не корелация между християнската възпитаност на изслед-
ваните деца и честотата и формата на потребление на цифрови медии. двусъставното проучване събира 
демографска информация, както и количествени данни, свързани с използването на цифровите медии, за 
да се намери потенциална връзка с тяхната християнска възпитаност, определена от fms. За да се запази 
количествената автентичност и да се осигурят точни резултати, се използват затворени въпроси (Вж.: при-
ложение 1). количественото изследване се извършва в онлайн формат, като се използва „google forms“ 
и учениците с помощта на своите учители и /или родители осъществяват достъп до анкетата чрез интер-
нет. fms е променена и обработена с цел постигане на достъпност спрямо възрастта на изследваната це-
лева група. към това количествено проучване е прибавена и втора анкета, в която учениците имат въз-
можност да избират от предварително зададени отговори. Втората част на изследването цели да разбере 
колко често децата използват цифровите медиите, кои устройства се използват най-много и до каква ин-
формация се достига. използвайки fms като основа, изследването се стреми да проучи влиянието на ци-
фровите медии върху християнското възпитание в начална училищна възраст. Християнската възпитаност 
се изследва едновременно с проучването за честотата и формата на използването на цифровите медии. 

изследване на честота и формата на използване на цифровите медии
Въз основа на подобно проучване, специално свързано с употребата на смартфони от тийнейджъри 

от Pew research, е създаден инструмент, който да помогне да се определи честотата и формата на използ-
ване на цифровите медии от децата в начална училищна възраст. 

етапи в осъществяването на изследването
първоначално са проведени изследвания, за да се създаде по-ясна визия относно изследваните ха-

рактеристики: християнско възпитание и потребление на цифрови медии от децата в начална училищ-
на възраст, като са проучени съвременни научни ресурси, даващи основата на изследването в теорети-
чен план.

след избора на корелационното изследване като най-полезно, се формулира адекватен на изследо-
вателския инструментариум проблем: какво влияние, ако има такова, има честотата и формата на използ-
ване на цифровите медии върху християнското възпитание на децата в начална училищна възраст? то-
зи въпрос изисква честотата и формата на потребление на цифрови медии да бъдат сравнени с христи-
янското възпитание на анкетираните, като се търси потенциална зависимост между двете променливи.
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скалата на християнска възпитаност „scale maturity scale“ (fms) е избрана за подходящ вариант за 
първата анкета като част 1 от инструменталното осигуряване поради нейното добро качество и ползите 
от прилагането на доказан тестван инструмент (вж.: приложение 1) 5. 

част 2 на научния инструментариум на изследването включва необходимостта от разбиране на чес-
тотата и формата на употребата на цифровите медии сред децата в начална училищна възраст, за да се 
направи правилна оценка на възможната корелация между двете променливи. използвани са въпроси 
от проучване, озаглавено „Pew internet: teens“ 6, като са променени, за да отговарят на целите на това из-
следване (вж.: приложение 2) 7. 

след изготвянето на анкетите и уточняване на формата на попълване, следва предприемане на стъп-
ки за администриране на проучванията в избраните училища. За правилното използване и изпълнение 
на инструментариума се предприемат следните действия. 

1) администрацията от всяко училище осигурява разрешение за достъп до учениците за целите на из-
следването. тъй като проучванията се провеждат в учебно време от учители, то е необходимо да се полу-
чи административно одобрение. Разрешението се постига чрез устно договаряне между изследовател-
ския екип и администрацията на всяко училище.

2) анкетите като инструмент на проучването се прехвърлят в приемлив онлайн формат. както беше 
споменато по-горе, използват се google forms като подходящ онлайн формат за събиране и анализ на 
данни. използването на онлайн формат позволява попълване на анкетите не само в класната стая, но и 
вкъщи.

3) преди организиране на онлайн управлението на проучването се прави официално представяне 
на изследването. Разпространява се документа „писмо до родителите“. (вж.: приложение 3) до всички 
участващи ученици предварително. Въпрос на уважение е да се информират родителите за такова про-
учване. едва след получено съгласието на родителите учениците могат да попълнят анкетите. За да има 
бърз и ефективен начин на съгласие, google документи може да се използва за създаване на формуляр 
за разрешение за родители, който след това да се изпрати по имейл на родителите на учениците от нача-
лен етап, изучаващи религия, във всяко от четирите училища. 

4) Във всяко училище изследването се администрира по начин, по който е одобрен от училищното 
ръководство. учителите, които ще бъдат ангажирани с попълването на анкетите от учениците от начален 
етап, изучаващи религия, се уведомяват писмено (вж.: приложение 4). Всяко училище помага в разпрос-
транението на изследването в различни контексти в течение на няколко дни, за да се завърши събиране-
то на данни. 

добре би било анкетите за проучване на отношението между християнска възпитаност и честота и 
форма на потребление на дигитални медии да се публикуват на училищния сайт. В този случай публика-
цията съдържа кратко представяне на проекта, следвано от линкове за попълване на анкетите с ученици-
те от 2., 3. и 4. клас, изучаващи религия. декларира се, че анкетите са анонимни и се поставя крайната да-
та, до която могат да бъдат попълвани.

с оглед пестене на време може да се организират специални срещи за инструктаж на учениците, след 
което те да попълнят анкетите, например, в компютърната зала на училището, разполагаща с интернет. 
учениците могат да попълват анкетите онлайн и от дома си под надзора на родител (настойник). 

при попълването на анкетите е важно на децата да се оказва помощ в случай, че имат някакви пита-
ния относно въпросите и предложените за избор отговори. учениците трябва да попълнят цялата анкета. 
Важно е да бъдат мотивирани да отговорят на всички въпроси. добре е достъпно да се обяснят целите на 
проучването и да се подчертае колко важно е да се отговаря откровено и сериозно на зададените въпро-
си , както и, че няма верни и неверни отговори. необходимо е учителят или родителят да бъде на разпо-
ложение за всякакви техни питания и проблеми, възникнали при попълване на анкетата.

накрая, след приключването на всички проучвания, данните първоначално се анализират в google 
forms. след това резултатите сe експортират в excel, за да се намерят необходимите корелационни кое-
фициенти с цел да се разбере връзката между използването на цифровите медии и християнската възпи-
таност на учениците от начална училищна възраст, изучаващи религия. на този етап изледването прила-
га статистическите методи, използвани от matthew dixon в научното му изледване „digital media use and 
adolescent christian formation“ 8.

Реализирането на тази методология предстои в началото на учебната 2019-2020 година. обработени-
те данни ще залегнат в следваща научна публикация, която ще даде отговор на поставения въпрос: как в 
действителност съвременната дигитална среда и използването на новите интерактивни технологии вли-
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яе на нивото на християнска възпитаност още от най-ранна училищна възраст.
актуалните измерения на резултатите от взаимодействие на характеристиките християнска възпита-

ност и честота и форма на потребление на цифрови медии от учениците в начална училищна възраст, изу-
чаващи религия, биха помогнали в осъществяването на адекватни педагогически подходи. В това отно-
шение връзката училище – религиозни институции – семейство в дигитална медийна среда тепърва мо-
же да се развива, като информационните технологии се включат активно в християнското възпитание, 
морала и културата на учениците.
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приложеНие 1. анкета за ниво на християнска възпитаност – 
адаптация на Scale maturity maturity (fmS)

маркирайте само един отговор за всеки въпрос. Бъдете колкото е възможно по-честни, като отгово-
рите колко вярно е наистина, а не колко вярно бихте искали да бъде:

1 = не; 2 = по-скоро не; 3 = рядко; 4 = понякога; 5 = често; 6 = по-скоро да; 7 = винаги 
1. Загрижен съм за бедните. 
2. Знам, че иисус Христос е син Божи и спасител. 
3. познавам и спазвам Божиите заповеди. 
4. помагам на другите с християнски съвети. 
5. критикувам другите. 6. помагам на нуждаещите се. 
7. Знанията ми по религия ми помагат да различавам доброто от злото, правилното от неправилното. 
8. опазвам природата. 
9. чета Библията за деца. 
10. не се харесвам. 
11. Всеки ден виждам доказателства, че Бог съществува. 
12. грижа се за физическото си здраве. 
13. стремя се да бъда честен и справедлив. 
14. търся възможности да се усъвършенствам и да ставам по-добър. 
15. отделям време за молитва. 
16. мисля, че всеки човек трябва да полага усилия, за да има мир. 
17. приемам хората с различна от моята вяра. 
18. чувствам лична отговорност за намаляване на болката и страданието в света. 
19. като пораствам, моето разбиране за Бога се променя. 
20. чувствам се претоварен от отговорностите и задълженията, които имам. 
21. отделям от моето време и неща, за да помагам на други хора. 
22. подкрепям равенство на жените и малцинствата. 
23. чувствам присъствието на Бога в отношенията ми с другите хора. 
24. Животът ми има цел и е изпълнен със смисъл. 2
5. не разбирам как един любящ Бог може да позволи толкова много болка и страдание в света. 
26. Вярвам, че трябва да изпълнявам Божиите заповеди. 
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27. убеден съм, че мога да се справя с всеки проблем. 
28. Загрижен съм за намаляването на бедността. 
29. опитвам се да преценявам проблемите по християнски. 
30. Вярвам, че господ иисус Христос се грижи за мен. 
31. Разговарям с други хора за християнската вяра. 
32. Животът ми е изпълнен с тревоги и безпокойство. 
33. показвам любов на хората, които срещам. 
34. Вярвам, че Бог ме ръководи. 
35. не искам Църквата да се занимава с проблемите на обществото (с политическите проблеми). 
36. Харесва ми да се моля заедно с другите. 
37. мисля, че християните трябва да създават разбирателство и хармония между народите в света. 
38. красотата на Божието творение, която виждам в природата, ме прави по-добър.

приложеНие 2. анкета за честота и форма на използване на дигитални медии

1. колко часа на ден средно имаш достъп до дигитални устройства? – 0-2 часа; 2-4 часа; 4-6 часа; 6-8 
часа; 8+ часа

2. имаш ли Android, iPhone или друго устройство, което е мобилен телефон? – да; не; не знам; отказ
3. имаш ли настолен или преносим компютър? – да; не; не знам; отказ
4. имаш ли таблет? – да; не; не знам; отказ
5. твоят мобилен телефон е смартфон. – да, смартфон; не, не е смартфон; не съм сигурен / не знам; 

отказ
6. класирай употребата на дигиталните устройства от най-често използваната до най-малко използва-

ната. подреди ги от 1 до 4, като 1 е най-използваното, а 4 е най-малко използваното: Забавления; соци-
ална медия; четене/ домашна работа/ търсения; други

7. колко часа на ден имаш достъп до някаква развлекателна дигитална медия? – 0-2 часа; 2-4 часа; 4-
6 часа; 6-8 часа; 8+ часа

8. предимно за какво използваш дигиталните устройства? – телевизия / Филми; Видеоигри / игри; 
музика / Радио; друго: ______________

9. колко часа на ден имаш достъп до някаква форма на социални медии чрез дигитално устройство? 
– 0-2 часа; 2-4 часа; 4-6 часа; 6-8 часа; 8+ часа

10. имам профил в социалните медии: – facebook; twitter; instagram; myspace; youtube; друго (моля, 
уточни) _____________; не знам / нямам собствен профил

11. коя социална медия използваш основно? – facebook; twitter; instagram; myspace; youtube; друго 
(моля, уточни) _____________; не знам / нямам собствен профил

12. колко часа на ден използваш цифровите медии за целите на четене / домашна работа / търсене? 
– 0-2 часа; 2-4 часа; 4-6 часа; 6-8 часа; 8+ часа

приложеНие 3. писмо до родител

анкетно проучване на ученици от начална училищна възраст, изучавали религия: „Християнско въз-
питание и цифрови медии“ (изследването е в рамките на проект дн 05/8 дигитални компетенции и ме-
диа образование в предучилищна и начална училищна възраст (2016-2019)“, Фонд научни изследвания)

уважаеми г-н/ г-жо родител (настойник), 
информираме Ви, че класът на вашето дете е избран да участва в проучване, организирано от екипа 

на проект „дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст“, 
финансиран от Фонд научни изследвания, министерство на образовнието и науката.

онлайн въпросникът цели да събере актуална информация за това как децата от начална училищна 
възраст, изучавали религия, са усвоили основни християнски ценности и какво е тяхното потребление на 
дигитални медии. Целта е да се проучи какво е отношението между дигитална активност и християнска 
възпитаност.

Въпросникът ще бъде попълнен от тях в училище или вкъщи в началото на есента и отнема около 15 
минути. от отговорите няма да бъде идентифицирано нито едно дете или училище и няма да бъде съби-
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рана информация по никакви деликатни въпроси. 
Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните и ни върнете формуляра за родителско разрешение, кой-

то ще намерите по-долу. ако имате каквито и да са въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с учи-
лището.

Благодаря Ви предварително за подкрепата. 
ФоРмуЛЯР За РодитеЛско сЪгЛасие
давам съгласието си моето дете да вземе участие в научно проучване на ученици от начална училищ-

на възраст, изучавали религия: Християнско възпитание и цифрови медии. 
име на детето:................. 
дата: ..................................;    подпис на родителя:...............

приложеНие 4. писмо до учителите

уважаеми колеги, 
предстои учениците от начален етап, изучаващи религия, да вземат участие в анкетно проучване 

„Християнско възпитание и цифрови медии“ относно достъпа, употребата и въздействието на цифровите 
медии и възпитателните резултати на обучението по религия. Вие сте избрани да участвате и ние предва-
рително благодарим за Вашето сътрудничество. 

проучването е част от проект „дн 05/8 дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищ-
на и начална училищна възраст“, финансиран от Фонд научни изследвания, министерство на образова-
нието и науката. Целта на предстоящата по проекта анкета е да се проучи какво е отношението между ди-
гитална активност и християнска възпитаност. молим за Вашето съдействие за попълването на въпросни-
ците онлайн от учениците, изучаващи религия. проучването се провежда от септември до ноември 2019 
и отнема около 20 минути за попълване. 

училищата са доста натоварени организации и се полагат всички усилия да има най-малко препят-
ствия пред провеждането на това проучване. Вашето време и подкрепа се ценят високо. 
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