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ABSTRACT: Media education is included in the educational systems of countries on 
four continents. International documents substantiate the need for such education of 
both the young generation and people of different ages. This article presents the results 
of a survey of the views of teachers from Shumen on the most appropriate form of study 
of media education at Bulgarian schools.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Медиите са неотменима част от съвременния глобален свят. За съжа-
лениесъвременниците не успяват да използват потенциала им, ачесто тър-
пят отрицателните им въздействия. Това се отнасяособено за подрастващото 
поколение, въпреки че хората от всички възрасти се нуждаят от специално 
обучение. Затова в много страни в целия свят е въведено медийното образо-
вание. Мисията му е да подготви подрастващото поколение за живот в съвре-
менното информационно общество.

Според И. Иванов „световната взаимозависимост и глобализацията са 
главни двигатели на съвременния живот [4, с. 269]. Авторът откроява тен-
денциите в модерните технологии и масмедии, коитодовеждат „човечеството 
във века на универсалната комуникация: премахвайки разстоянията, те ста-
ват инструмент за създаване на обществата на бъдещето“ [4, с. 265].

Съгласно Парижката програма или 12 препоръки за медийно образова-
ние, медийното образование трябва да бъде въведено във всички степени на 
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образование. В документа се определя катоизключително важна „интеграци-
ята на медийното образование в училищните програми“[5]. В редица между-
народни и европейски документи се подчертава огромното значение на ме-
дийното образование за въоръжаването на младите с необходиматамедийна 
грамотност и компетентности за използване на огромните информационни 
ресурси на съвременните СМИ[2].

В Становище на Комитета на регионите относно „Регионалните перс-
пективи в развитието на медийната грамотност – медийното образование в 
образователната политика на Европейския съюз“ (2010) се вменява такова 
задължение на местните и регионални власти. В документа се посочва, че „в 
редица случаи местните и регионалните власти са отговорни за включването 
на медийното образование в официалните образователни програми на всич-
ки равнища.“ В чл. 19 се отчита, че „следва да бъдат предписани програми 
за развитието на основните елементи на медийното образование, които са 
целесъобразни спрямо образователните системи на държавите членки (и от 
гледна точка на медийното образование), така че те да отчитат едновременно 
различните образователни и културни традиции на държавите членки“[6].

В много водещи страни в света медийното образование се преподава в 
отделните училищни степени и в университетите. Сред тях са Русия, САЩ, 
Канада, Дания, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия 
и много други. Медийното образование се изучавав различни форми в от-
делните страни, като сред най-разпространените са следните: в извънкласни 
форми (киноклубове, кръжоци и др.), като свободно избираема дисципли-
на (СИП), интегрирано в учебните програми по различни учебни предмети, 
като отделен учебен предмет и др.

Във връзка с целта на настоящата статия трябвада бъде изяснена същ-
ността на извънкласната форма на обучение и на свободно избираемия пред-
мет (СИП). Терминът „форма“ ималатински произход и означаваустройство, 
строеж, вътрешна структура. Н. Витанова посочва, че „по отношение на ти-
пологията на организационните форми на обучение и до днес в дидактиче-
ската литература няма единна, задоволителна, общоприета квалификация. 
Най-често организационните форми на обучение се делят на три големи гру-
пи: класно-урочни; класни неурочни; извънкласни“ [1, с. 120].

Термините „предмет от задължителната подготовка“ и „свободно из-
бираем предмет“ са дефинирани в Закона за степента на образование, общо-
образователния минимум и учебния план. В нормативния акт се посочва, че 
предметите от задължителната подготовка, включении в учебния план „оси-
гуряватпостигането на общообразователния минимум“. В чл. 4 се уточнява, 
че „свободноизбираемата подготовка осигурява обучение в области и класни 
и извънкласнидейности, предложени от училището и избрани от учениците, 
коитомогат да бъдат и извънкултурно-образователните области“ [3].

Извънкласната организационна форма на обучение „има пряко от-
ношение към процеса на обучение и са естествено продължение на урока 
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и класните неурочни форми на обучение. Към колективните извънкласни 
форми „се отнасят кръжоците, клубовете по интереси, школите и др.“ [1, 
с. 132 –133].

В настоящото изследване се представят резултатите от проведено про-
учване на мненията на 101 учители от три училища от Шумен – СОУ „Сава 
Добропродни“ (39 преподаватели), СОУ „Екзарх Йосиф“ (37 преподаватели) 
и Професионална гимназия по икономика (25 преподаватели). То е проведе-
но през ноември 2015 г.

Респондентите са отговорили на въпроса каква е най-подходящата 
форма за евентуално изучаване на медийното образование в българското 
училище. На преподавателите са предложени 4 варианта на избор: 

а) като извънкласна форма – клуб, кръжок и др.; 
б) катосвободно избираем предмет(СИП); 
в) като учебен предмет от задължителната подготовка; 
г) интегрирано (включени теми по медийно образование) в съдържа-

нието на задължителните учебни дисциплини.
Анкетирани са 101 преподаватели, като 79 от тях работят в прогимна-

зиален и гимназиаленетап на обучение, а 22 – в начален етап.
Подбрани са училища, в които преподават учители и от двата етапа, ка-

квито са средно образователните училища. В изследването е потърсено мне-
нието и на техни колеги от горните етапи на обучение и затова на въпросите 
са отговорили и учители от ПГИ. В СОУ „Сава Доброплодни“ има специален 
линк към сайта на училището, в който се отразяват училищни прояви, пуб-
ликувани врегионалните издания в Шумен [7].

В СОУ „Йоан Екзарх“ учениците сами подготвят училищен вестник 
„ХеГемония“, като част от броевете му са качени в сайта на учебното заведе-
ние[8]. Тази активности интерес към медиите беше сред основанията да се 
проведе анкетиране на част от преподавателския състав в тези учебни заве-
дения. Резултатите са представени в зависимост от пола и по вида на учи-
лищата. Получените данни сочат, че най-висок процент отучителите смятат, 
че евентуалното изучаване на медийното образование би трябвало да бъде 
като извънкласна форма – например клуб, кръжок- общо 47% (31% жени, 
13% мъже). Най-висока поддръжка за тази възможностима сред учителите 
отСОУ“Сава Доброплодни“ –22% (15% жени, 7% мъже), а в останалите две 
училища резултатите са близки.

В СОУ“Йоан Екзарх“и ПГИ подкрепата за извънкласната форма еблиз-
ка по стойност –съответно 12% (6% жени, 6% мъже)и 13% (12“% жени, 1% 
мъже). В случая не се откриват разлики в отговорите на различните учили-
ща – СОУ и гимназия.

Интерес представляват отговорите на учители, които са обосновали в 
свободно мнение защо смятат извънкласната форма като най-удачна за евенту-
ално изучаване на медийно образование. Аргументи в подкрепа на избора си са 
посочили само 8% от учителите от Шумен. Близо 4% от анкетираните уточняват, 
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четази научна област трябва да се изучава от ученици, които проявяват инте-
рес към нея. Останалите 4%обосновават избора си с това, че преподаването на 
медийното образование може да стане в клуб, кръжок, „за да не се претоварва 
учебната програма“. Сравнително по-нисък процент учители са посочили като 
подходяща форма за евентуално въвеждане на медийното образование интегра-
тивния подход –включване на теми по медийно образование в учебнитепрогра-
ми на задължителните дисциплини- общо 36% (32% жени, 4% мъже). Теми за 
медиите, медийната култура се изучаватпопредмети основно от хуманитарния 
цикъл – български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап. В 
случая може да бъде открито различие в зависимост от вида училище – в двете 
среднообразователни училища резултатите са близки. В СОУ „Сава Доброплод-
ни“ 12% (10% жени, 2% мъже) от анкетираните подкрепят изучаването на ме-
дийното образование интергрирано, а в СОУ „Йоан Екзарх“са 17% (15% жени, 
2% мъже). Докато в ПГИ само 7% (само жени) приемат този подход на въвеж-
дане на тематиката на научната област в задължителните учебни дисциплини.

Близо 6% от учителите, избралиопция „г/ интегрирано изучаване на 
медийното образование“, са аргументирали своя избор. Около 2% от респон-
дентите смятат, че включването на теми по медийно образование в учебните 
програми по задължителни учебни предмети ще даде възможност на всич-
ки обучаеми да се запознаят с тях. Останалите 4% от мненията са, че чрез 
този подход се осъществяват междупредметни връзки. Сред по-интересните 
отговори е следният: „Чрез медийното образование се осъществяват между-
предметни връзки и успоредно с това учениците затвърждават наученото в 
отделните дисциплини, които засилват критическото мислене“ (жена, учител 
по философия, 57 г., ПГИ).

Многократно по-нисък процент са отговорите на учителите от Шумен, 
които смятат, че медийното образование трябва да се изучава като отделен 
учебен предмет – общо 8% (7% жени, 1% мъже) и като свободно избираем 
предмет – 9% (само жени). В трите училища процентът одобрение варира в 
сравнително ниски стойности – от 1% до 5% в отделните училища и не е необ-
ходима конкретизацията им. Липсват свободни отговори, в които преподава-
телите избрали СИП, да обяснят защо това е най-подходящата форма. Само 
1% са свободните мнения, в които преподавателите обясняват защо смятат, 
че медийното образование трябва да се изучава като отделен учебен предмет. 
Заслужава внимание следният отговор: „Медийното образование е сериозна 
област от живота на хората, която изисква максимално внимание и отговор-
ност“ (жена, учител по БЕЛ, 37 г. ПГИ).

Анализираните данни насочват към извода, че близо половината от 
анкетираните преподаватели от Шумен смятат евентуалното изучаване на 
медийното образование да бъде в извънкласна форма. Полученият резултат 
е обясним с факта, че в града има установена практика да се организират клу-
бове „Млад журналист“, „Млад репортер“. Обикновено учениците, които ги 
посещават, издават и училищен вестник.
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Интегрирането на теми по медийно образование в учебните програми, 

е изборът направен от над една трета от респондентите. Може да се пред-
положи, чепреподавателите особено по български език и литератураимат 
наблюдения върху приемането на тази проблематика от учениците от про-
гимназиален и гимназиален етап. Като цяло, по-задълбоченото изучаване на 
медийното образование засега се приема като възможност само за ученици 
с изявен интерес към него. Въпреки препоръките на европейските институ-
ции, проведеното изследване установява необходимостта от по-сериозно по-
пуляризиране на същността, ролята и задачите на медийното образование не 
самов професионалните среди на преподавателите, но и в обществото.
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