Следващите въпроси се отнасят до различни аспекти, свързани с цифровите медии и цифровите устройства, в
това число компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети, мобилни телефони без връзка с интернет,
конзоли за игри или интернет телевизия.

Разполагате ли с някои от следните устройства в училище?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)

Компют ър

Лапт оп или ноут бук

Таблет и (например, iPad®, BlackBerry®)

Връзка с инт ернет

Училищни компют ри, свързани с инт ернет

WiFi инт ернет връзка
Мяст о за съхраняване на данни, свързани с работ ат а ви в
училищет о, например, папка за вашит е елект ронни документ и
USB (памет ) ст ик

Елект ронен чет ец (например, Amazon® Kindle™)

Проект ор (например, за презент ации)

Да и го използвам

Да, но не го използвам

Не

IC 009Q01TA01

IC 009Q01TA02

IC 009Q01TA03

IC 009Q02TA01

IC 009Q02TA02

IC 009Q02TA03

IC 009Q03TA01

IC 009Q03TA02

IC 009Q03TA03

IC 009Q04TA01

IC 009Q04TA02

IC 009Q04TA03

IC 009Q05NA01

IC 009Q05NA02

IC 009Q05NA03

IC 009Q06NA01

IC 009Q06NA02

IC 009Q06NA03

IC 009Q07NA01

IC 009Q07NA02

IC 009Q07NA03

IC 009Q08TA01

IC 009Q08TA02

IC 009Q08TA03

IC 009Q09TA01

IC 009Q09TA02

IC 009Q09TA03

IC 009Q10NA01

IC 009Q10NA02

IC 009Q10NA03

Инт еракт ивна дъска

IC 009Q11NA01

IC 009Q11NA02

IC 009Q11NA03

Колко често използвате цифрови устройства за следните дейности извън училище?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)

Да т ърсит е в инт ернет информация във връзка с работ ат а
ви в училище (например, за да подгот вит е есе или
презент ация).
Да т ърсит е в инт ернет допълнит елна информация по
преподаден в училище урок (например, обяснение на факт
или др.).
Да използват е имейл, за да общуват е с други ученици във
връзка с работ ат а ви в училище.
Да използват е имейл, за да общуват е с учит ели и да
изпращат е домашнат а си работ а или други разработ ки,
свързани с училище.
Да използват е социалнит е мрежи, за да общуват е с други
ученици във връзка с работ ат а ви в училище (например,
Facebook).
Да използват е социалнит е мрежи, за да общуват е с
учит ели (например, Facebook).
Да "свалят е", "качват е" или да т ърсит е мат ериали от
уебст раницат а на вашет о училище (например, учебнат а
програма или във връзка с изучавания мат ериал).

Никога или
много рядко

Веднъж или
два пъти на
месец

Веднъж или
два пъти на
седмица

Почти всеки
ден

Всеки ден

IC 010Q01TA01

IC 010Q01TA02

IC 010Q01TA03

IC 010Q01TA04

IC 010Q01TA05

IC 010Q02NA01

IC 010Q02NA02

IC 010Q02NA03

IC 010Q02NA04

IC 010Q02NA05

IC 010Q03TA01

IC 010Q03TA02

IC 010Q03TA03

IC 010Q03TA04

IC 010Q03TA05

IC 010Q04TA01

IC 010Q04TA02

IC 010Q04TA03

IC 010Q04TA04

IC 010Q04TA05

IC 010Q05NA01

IC 010Q05NA02

IC 010Q05NA03

IC 010Q05NA04

IC 010Q05NA05

IC 010Q06NA01

IC 010Q06NA02

IC 010Q06NA03

IC 010Q06NA04

IC 010Q06NA05

IC 010Q07TA01

IC 010Q07TA02

IC 010Q07TA03

IC 010Q07TA04

IC 010Q07TA05

Да проверяват е уебст раницат а на училищет о за съобщения
(например, за от ъст виет о на учит ели).

IC 010Q08TA01

IC 010Q08TA02

IC 010Q08TA03

IC 010Q08TA04

IC 010Q08TA05

IC 010Q09NA01

IC 010Q09NA02

IC 010Q09NA03

IC 010Q09NA04

IC 010Q09NA05

Да подгот вят е домашнат а си работ а на мобилно
уст ройст во.

IC 010Q10NA01

IC 010Q10NA02

IC 010Q10NA03

IC 010Q10NA04

IC 010Q10NA05

Да "свалят е" на мобилно уст ройст во приложения за
обучение.

IC 010Q11NA01

IC 010Q11NA02

IC 010Q11NA03

IC 010Q11NA04

IC 010Q11NA05

Да "свалят е" на мобилно уст ройст во приложения за
обучение по природни науки.

IC 010Q12NA01

IC 010Q12NA02

IC 010Q12NA03

IC 010Q12NA04

IC 010Q12NA05

Да "свалят е" на мобилно уст ройст во приложения за
обучение, защот о учит елят ви е казал да го направит е.

IC 010Q13NA01

IC 010Q13NA02

IC 010Q13NA03

IC 010Q13NA04

IC 010Q13NA05

Да споделят е с другит е ученици мат ериали, свързани с
училищет о.

IC 010Q14TA01

IC 010Q14TA02

IC 010Q14TA03

IC 010Q14TA04

IC 010Q14TA05

Да подгот вят е домашнат а си работ а на компют ър.

Колко често използвате цифрови устройства за следните дейности в училище?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)
Никога или много
рядко

Веднъж или два
пъти на месец

Веднъж или два
пъти на седмица

Почти всеки
ден

Всеки ден

IC 011Q01TA01

IC 011Q01TA02

IC 011Q01TA03

IC 011Q01TA04

IC 011Q01TA05

IC 011Q02TA01

IC 011Q02TA02

IC 011Q02TA03

IC 011Q02TA04

IC 011Q02TA05

IC 011Q03TA01

IC 011Q03TA02

IC 011Q03TA03

IC 011Q03TA04

IC 011Q03TA05

IC 011Q04TA01

IC 011Q04TA02

IC 011Q04TA03

IC 011Q04TA04

IC 011Q04TA05

IC 011Q05TA01

IC 011Q05TA02

IC 011Q05TA03

IC 011Q05TA04

IC 011Q05TA05

IC 011Q06TA01

IC 011Q06TA02

IC 011Q06TA03

IC 011Q06TA04

IC 011Q06TA05

Да се упражняват е, например, при изучаванет о
на чужд език или мат емат ика.

IC 011Q07TA01

IC 011Q07TA02

IC 011Q07TA03

IC 011Q07TA04

IC 011Q07TA05

Да подгот вят е домашнат а си работ а на
училищен компют ър.

IC 011Q08TA01

IC 011Q08TA02

IC 011Q08TA03

IC 011Q08TA04

IC 011Q08TA05

Да използват е училищни компют ри за групова
работ а или да общуват е с други ученици.

IC 011Q09TA01

IC 011Q09TA02

IC 011Q09TA03

IC 011Q09TA04

IC 011Q09TA05

Да общуват е (чат ) онлайн в училище.

Да използват е имейл в училище.
Да т ърсит е в инт ернет информация, свързана с
работ ат а ви в училище.
Да "свалят е", "качват е" или да т ърсит е
мат ериали от уебст раницат а на вашет о
училище.
Да пост ват е ваши разработ ки на уебст раницат а
на училищет о.
Да правит е симулации в училище.

Позволено ли е на учениците да правят следните неща в клас за цели, свързани с училището?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)
Да и го правя

Да, но не го правя

На ученицит е е позволено да използват собст венит е си лапт опи, ноут буци или
т аблет и.

IC 012Q01NA01

IC 012Q01NA02

IC 012Q01NA03

На ученицит е е позволено да използват собст венит е си смарт фони (например,
iPhone®, Samsung® S3).

IC 012Q02NA01

IC 012Q02NA02

IC 012Q02NA03

На ученицит е е позволено да използват инт ернет връзка на собст венит е си
мобилни уст ройст ва.

IC 012Q03NA01

IC 012Q03NA02

IC 012Q03NA03

IC 012Q04NA01

IC 012Q04NA02

IC 012Q04NA03

IC 012Q05NA01

IC 012Q05NA02

IC 012Q05NA03

IC 012Q06NA01

IC 012Q06NA02

IC 012Q06NA03

На ученицит е е позволено да използват безжичнат а мрежа на училищет о.
На ученицит е е позволено да използват собст вен елект ронен чет ец (например,
Amazon® Kindle™).
На ученицит е е позволено да носят и използват свой собст вен USB (памет ) ст ик.

Не

Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни
със следните твърдения?
(Моля, имайте предвид различни видове цифрови устройства като, например, компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети,
мобилни телефони без връзка с интернет, конзоли за игри или интернет телевизия.)
(Моля, изберете само един отговор на всеки ред.)

Забравям за времет о, когат о използвам цифрови
уст ройст ва.
Не обичам да играя компют ърни и видео игри.
Предпочит ам да подгот вям домашнат а си работ а, без да
използвам цифрови уст ройст ва.
Инт ернет е огромен ресурс за получаване на
информацият а, от коят о се инт ересувам (например,
новини, спорт , речник).
Много е полезно да има социални мрежи в инт ернет .
Не мога да разбера как хорат а са живели преди
изобрет яванет о на цифровит е уст ройст ва.
Не обичам да се уча как да използвам нов софт уер.
Часовет е, прекарани в сърфиране в инт ернет , са загуба

Изобщо не съм
съгласен/съгласна

Несъгласен/
несъгласна

Съгласен/
съгласна

Напълно съм
съгласен/съгласна

IC 013Q01NA01

IC 013Q01NA02

IC 013Q01NA03

IC 013Q01NA04

IC 013Q02NA01

IC 013Q02NA02

IC 013Q02NA03

IC 013Q02NA04

IC 013Q03NA01

IC 013Q03NA02

IC 013Q03NA03

IC 013Q03NA04

IC 013Q04NA01

IC 013Q04NA02

IC 013Q04NA03

IC 013Q04NA04

IC 013Q05NA01

IC 013Q05NA02

IC 013Q05NA03

IC 013Q05NA04

IC 013Q06NA01

IC 013Q06NA02

IC 013Q06NA03

IC 013Q06NA04

IC 013Q07NA01

IC 013Q07NA02

IC 013Q07NA03

IC 013Q07NA04

IC 013Q08NA01

IC 013Q08NA02

IC 013Q08NA03

IC 013Q08NA04

на време.
Не се инт ересувам от пусканет о на пазара на нови
цифрови уст ройст ва.

IC 013Q09NA01

IC 013Q09NA02

IC 013Q09NA03

IC 013Q09NA04

IC 013Q10NA01

IC 013Q10NA02

IC 013Q10NA03

IC 013Q10NA04

Аз наист ина се вълнувам, когат о от кривам нови цифрови
уст ройст ва или приложения.

IC 013Q11NA01

IC 013Q11NA02

IC 013Q11NA03

IC 013Q11NA04

Наист ина се чувст вам зле, когат о нямам инт ернет
връзка.

IC 013Q12NA01

IC 013Q12NA02

IC 013Q12NA03

IC 013Q12NA04

IC 013Q13NA01

IC 013Q13NA02

IC 013Q13NA03

IC 013Q13NA04

Не искам да харча пари за скъпи цифрови уст ройст ва.

Харесва ми да използвам цифрови уст ройст ва.

Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни
със следните твърдения?
(Моля, имайте предвид различни видове цифрови устройства като, например, компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети,
мобилни телефони без връзка с интернет, конзоли за игри или интернет телевизия.)
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)
Изобщо не съм
съгласен/съгласна

Несъгласен/
несъгласна

Съгласен/
съгласна

Напълно съм
съгласен/съгласна

IC 014Q01NA01

IC 014Q01NA02

IC 014Q01NA03

IC 014Q01NA04

Мога да използвам компют ър, макар че не зная в дет айли
как т ой работ и.

IC 014Q02NA01

IC 014Q02NA02

IC 014Q02NA03

IC 014Q02NA04

Чувст вам се удобно, когат о използвам цифрови
уст ройст ва, с коит о не съм напълно запознат /а.

IC 014Q03NA01

IC 014Q03NA02

IC 014Q03NA03

IC 014Q03NA04

Ако мои прият ели и роднини желаят да купят нови
цифрови уст ройст ва, аз мога да ги посъвет вам.

IC 014Q04NA01

IC 014Q04NA02

IC 014Q04NA03

IC 014Q04NA04

Понякога цифровит е уст ройст ва правят ст ранни неща,
коит о аз не мога да разбера.

IC 014Q05NA01

IC 014Q05NA02

IC 014Q05NA03

IC 014Q05NA04

Чувст вам се удобно, когат о използвам моит е цифрови
уст ройст ва у дома.

IC 014Q06NA01

IC 014Q06NA02

IC 014Q06NA03

IC 014Q06NA04

IC 014Q07NA01

IC 014Q07NA02

IC 014Q07NA03

IC 014Q07NA04

IC 014Q08NA01

IC 014Q08NA02

IC 014Q08NA03

IC 014Q08NA04

Мога да използвам цифрово уст ройст во безопасно.

Не мога да инст алирам нови програми без чужда помощ.
Мисля, че когат о имам проблем с цифрови уст ройст ва, аз
мога да го реша.

Ако мои прият ели и роднини имат проблем с цифрови
уст ройст ва, аз мога да им помогна.

IC 014Q09NA01

IC 014Q09NA02

IC 014Q09NA03

IC 014Q09NA04

Ако цифрово уст ройст во ми прави проблеми, аз се чувст вам
безпомощен/безпомощна.

IC 014Q10NA01

IC 014Q10NA02

IC 014Q10NA03

IC 014Q10NA04

Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни
със следните твърдения?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)
Изобщо не съм
съгласен/съгласна

Несъгласен/
несъгласна

Съгласен/
съгласна

Напълно съм
съгласен/съгласна

IC 015Q01NA01

IC 015Q01NA02

IC 015Q01NA03

IC 015Q01NA04

IC 015Q02NA01

IC 015Q02NA02

IC 015Q02NA03

IC 015Q02NA04

Чет а информацият а за цифровит е уст ройст ва, за да
бъда независим/а.

IC 015Q03NA01

IC 015Q03NA02

IC 015Q03NA03

IC 015Q03NA04

Използвам цифрови уст ройст ва само, когат о ми се
налага.

IC 015Q04NA01

IC 015Q04NA02

IC 015Q04NA03

IC 015Q04NA04

IC 015Q05NA01

IC 015Q05NA02

IC 015Q05NA03

IC 015Q05NA04

В свободнот о си време се инт ересувам от т еми,
свързани с цифровит е медии.

IC 015Q06NA01

IC 015Q06NA02

IC 015Q06NA03

IC 015Q06NA04

Ако имам проблем с цифрови уст ройст ва, започвам да
го решавам сам/а.

IC 015Q07NA01

IC 015Q07NA02

IC 015Q07NA03

IC 015Q07NA04

Чувст вам, че съм принуден/а да използвам цифрова
медия.

IC 015Q08NA01

IC 015Q08NA02

IC 015Q08NA03

IC 015Q08NA04

IC 015Q09NA01

IC 015Q09NA02

IC 015Q09NA03

IC 015Q09NA04

Искам да свикна с новит е цифрови уст ройст ва.

Ако се нуждая от нов софт уер, инст алирам го сам/а.

Използвам цифрови уст ройст ва т ака, какт о искам.

Ако се нуждая от ново приложение, сам/а го избирам.

Като имате предвид опита си с цифрова медия и цифрови устройства: доколко сте съгласни или несъгласни
със следните твърдения?
(Моля, изберете един отговор на всеки ред.)
Изобщо не съм
съгласен/съгласна

Несъгласен/
несъгласна

Съгласен/
съгласна

Напълно съм
съгласен/съгласна

За да науча нещо ново за цифровит е уст ройст ва,
обичам да разговарям за т ях с моит е прият ели.

IC 016Q01NA01

IC 016Q01NA02

IC 016Q01NA03

IC 016Q01NA04

Обичам да обменям информация как съм решил/а
проблем с цифрови уст ройст ва с другит е в инт ернет .

IC 016Q02NA01

IC 016Q02NA02

IC 016Q02NA03

IC 016Q02NA04

Скучно ми е, когат о моит е прият ели обсъждат
цифрова медия.

IC 016Q03NA01

IC 016Q03NA02

IC 016Q03NA03

IC 016Q03NA04

Обичам да се срещам с прият ели и да играя
компют ърни и видео игри с т ях.

IC 016Q04NA01

IC 016Q04NA02

IC 016Q04NA03

IC 016Q04NA04

Обичам да споделям информация за цифрови
уст ройст ва с прият елит е си.

IC 016Q05NA01

IC 016Q05NA02

IC 016Q05NA03

IC 016Q05NA04

Скучно ми е, когат о прият ели ми показват нови
характ ерист ики на цифрови уст ройст ва.

IC 016Q06NA01

IC 016Q06NA02

IC 016Q06NA03

IC 016Q06NA04

Научавам много за цифровит е медии, кат о ги
обсъждам с моит е прият ели и роднини.

IC 016Q07NA01

IC 016Q07NA02

IC 016Q07NA03

IC 016Q07NA04

Аз съм или бях акт ивен член на компют ърен клуб в
моет о училище.

IC 016Q08NA01

IC 016Q08NA02

IC 016Q08NA03

IC 016Q08NA04

Бих предпочел/а да не прекарвам времет о си в
разговори с прият ели за цифрови уст ройст ва.

IC 016Q09NA01

IC 016Q09NA02

IC 016Q09NA03

IC 016Q09NA04

разговори с прият ели за цифрови уст ройст ва.

Сърдечно благодарим за Вашето сътрудничество при попълването на този въпросник!

