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ВЪВЕДЕНИЕ

I.

Повсеместното разпространение на дигиталните технологии е променило
дълбоко почти всички аспекти на нашия живот: начинът, по който общуваме, начинът,
по който работим, начинът, по който се наслаждаваме на свободното си време,
начинът, по който организираме живота си и начина, по който набавяме знания и
информация. Промени се начина на мислене и начина на поведение. Децата и младите
възрастни израстват в свят, в който дигиталните технологии са повсеместни. Това не
означава обаче, че те имат подходящите умения за ефективно и съвестно използване на
дигиталните технологии.
Електронното обучение се характеризира с възможностите за придобиване на
знания и умения, чрез правене; експериментиране и диалог; самообучение с
индивидуални темпове. В този смисъл еLearning е „независещо от времето и мястото
всестранно и задълбочено обучение, което е адаптирано към персоналните
характеристики на обучаемия и предоставя задълбочени знания, динамично променящо
се учебно съдържание и възможности за осъществяване на взаимодействие между
обучаемите и обучителите в реално време“ (E-learning methodologies, 2011). В тази
връзка е-обучението е и „ресурсно-базирано обучение с интегриран набор от стратегии,
които целят да развиват ориентирано към обучаемия обучение в контекста на широка
достъпност, осъществявано чрез специално създадени учебни материали (ресурси) и
интерактивни медии и технологии“ (Scot, 2003).
Наред с това електронното обучение се определя и като:
•

компютър и интернет-базирано обучение, при което доставката на

електронни учебни ресурси се осъществява на принципите на индивидуализацията,
интерактивността и динамичното взаимодействие с обучителната система, съобразно
поставените дидактически цели и задачи, според особеностите на съответната учебна
дисциплина и персоналните особености на ученика;
•

всяко обучение, при което се използват електронни средства в каквато и

да е степен.
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•

уеббазирано обучение/Онлайн обучение - вид електронно обучение,

което се осъществява чрез Мрежата;
•

вид дистанционно обучение - при което обучаемият и обучаващият са на

разстояние във времето и/или пространството един от друг;
•

интерактивно

обучение

–

обучение,

в

основата

на

което

е

взаимодействието на обучаeмия с учебния материал, с другите обучаеми, с
преподавател и експерти.
Тъй като съвременните общества и икономики се променят наред с
глобализацията и технологичния прогрес, е необходима фундаментална трансформация
на образованието и обучението в цяла Европа, за да се предоставят знанията и
уменията, необходими за растеж, заетост и участие в обществото. Това формира важна
част от програмата „Европа 2020“ и нейните различни водещи и политически
инициативи. Изследванията в тази област са започнали през 2005 г. Те са фокусирани
върху това как да се използва по-добре ИКТ за преосмисляне на ученето, за иновации в
образованието и обучението и за справяне с нови изисквания за умения (напр.
Дигитална компетентност) за генериране на растеж, заетост и социално включване.
Предприети са над 20 големи проучвания и издадени над 100 различни публикации.
Изследванията през 2016-2017 г. са структурирани около три основни
направления:
 Умения и компетенции на 21 век
 Иновации и модернизация на образованието и обучението
 Отворено образование
Творчеството,

предприемачеството,

обучението

за

учене,

дигиталната

компетентност и други умения и компетенции на 21-ви век се очертават като все поважни за иновациите, растежа и участието в дигиталното общество и икономика.
Основното предизвикателство за научните изследвания и политиката е да се гарантира,
че търсенето и предлагането на нови умения и компетенции са съпоставени: Как могат
или трябва тези нови умения и компетенции да бъдат дефинирани, описани, обмислени,
придобити и признати?
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Дигиталната
компетентност

за

компетентност
потребителите

за

гражданите

(DigComp),

(DigCompConsumers),

Дигиталната

Предприемаческа

компетентност (EntreComp) и изчислителното мислене, което може да стане толкова
фундаментално, колкото смятането и грамотността (CompuThink) са в основата на
редица проучвания за последиците от дигиталната трансформация на пазара на труда.
„България трябва да гарантира, че педагогическите специалисти разполагат с
уменията и компетентностите, необходими за постигане на желаните резултати и
умения при учащите. Профилът, уменията и динамиката на работната сила в
учителската професия са ключови фактори, които влияят на тенденциите в
образователния сектор и на резултатите от ученето, и които изискват специфично
управление чрез целенасочени политики за учителите.“ (Проект на Световната банка
19BG04 България: Пътна карта за развитие и реформиране на политиката по отношение
на учителите в България, 2020).
1. Образование и дигитализация в период на
постпандемична ситуация, причинена от COVID – 19.

пандемична

и

Непосредствено преди пандемията от COVID – 19, образованието в България бе
изградено изцяло въз основа на физическото присъствие в училище. Само поиновативните учители и училища използваха дигитални технологии за обучение. В
контекста на европейската и световна криза, образователната система в България се
наложи в спешен порядък да премине в онлайн среда.
Първоначално, дистанционното обучение срещна редица проблеми, които се
отстраняваха своевременно. От една страна, съществуваха множество комуникационни
канали, използвани от учителите за контакт със своите ученици. Това създаваше
дезорганизираност и спонтанност в провеждането на учебни занятия, при променлива
степен на надеждност и сигурност. От друга страна, учениците се затрудняваха да се
свързват с един учител през социалните медии, а с друг – чрез дигитално приложение
за обучение. През първите седмици на пандемията, само малка част от учителите и
училищата бяха склонни да използват професионални образователни платформи. Но
определено, най-сериозната пропаст в осигуряването на ефективно и ефикасно онлайн
образование, бе липсата на единна платформа, обединяваща онлайн обучение,
съхраняване на данни за ученици, получаване на анализи за тях, обмен на учебно
съдържание и др.
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И накрая, беше невъзможно за „една нощ“ да се преодолеят разликите в
дигиталните умения на близо 65 000 учители. Те се нуждаеха от просто и надеждно
решение, което да обедини всичките им потребности в процеса на преподаване,
администриране и анализиране резултатите на своите ученици.
2. Учители и дигитализация.
COVID-19 ускори тенденциите за промени в базовите и специфични изисквания
при упражняването на даден тип професия. Неименуемо, тези процеси се отразиха и в
системата на образованието. Професионалното развитие на учители, насочено към
формиране на подходящи компетентности за работа в дигитална среда, е солидна
предпоставка за развитие на бъдещето образование, което трябва да включва
технологии, виртуални класни стаи, повишаване ангажираността на учениците в
учебния процес, интерактивно разработване и качване на материали (не само от
учители, но и от ученици) и т.н.. Според данни на ИИО към месец април 2020 г., „през
последните три години половината учители са участвали в квалификации,
свързани с използване на иновативни методи на преподаване, а 45% са обучени да
използват ИКТ в учебния процес. Едва всеки четвърти учител е участвал в
квалификационни дейности за работа със специализирани образователни
платформи и образователни ресурси, както и за работа с мултимедия. Още помалък дял (22%) от учителите са участвали в обучения за работа с родителите –
ключово условие за постигане на качествено обучение, посредством ефективно
взаимодействие и сътрудничество с родителите. Около 16 % от учителите не са
участвали в нито едно от обученията, идентифицирани като съществени за
провеждането на учебен процес от разстояние в електронна среда, през
последните три години. Според данните на директорите, в около 30 % от
училищата нито един учител не е получил допълнителна квалификация за работа
с електронни образователни платформи и ресурси през последните три години.
Две трети от тези училища се намират в селата“.
Съществуват редица проучвания, които изследват средната възраст на учителите
в Европа, респективно нивото на дигиталните им умения. Поради високата средна
възраст за България (56+), все още много учители и преподаватели във висшето
образование изпитват дискомфорт и нежелание да подобрят уменията си при
използване на информационни и комуникационни технологии. Безпрецедентната
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ситуация,

произтичаща

от

световната

пандемия

от

COVID

–

19,

наложи

необходимостта от повишаване на електронните компетенции на част от учителите.
Това от своя страна поставя въпроса за създаването на подходяща среда, в която да
работят бъдещите учители, включваща изграждането на интерактивно пространство за
използване на технологии (интерактивни дъски, таблети, смартфони, лаптопи и др.).
Определяща роля би имало и обучението по ИКТ на учители и преподаватели, което да
залегне за широк кръг специалисти, а не само за обучаемите по компютърни
педагогически специалности. Според данни от изследването на ИИО, „почти 72% от
учителите не се затрудняват при използването на ИКТ. Също голям дял са
уверени в способностите си чрез ИКТ да разнообразят уроците си (75%) и да ги
направят по-интересни за учениците (68%)“. Според различни други проучвания,
ефективността на преподаването и резултатите на учениците са пряко свързани с
отношението на учителите към използването на технологии в учебния процес.
Съществува разлика между това учителят/преподавателят да има базови
дигитални умения (напр. да включва интерактивна дъска, да прави презентация, да
работи с основните офис програми и т.н.) и да интегрира смислено, на високо ниво,
образователни технологии в преподаването. Последното означава да използва
експертна оценка къде в процеса на преподаване и учене (teaching & learning)
технологията ще добави стойност, и след това да я внедри. Например, при проектнобазирано обучение, учителят да поощри използването на дигитални апликации за
направата на ментални карти във фазата на брейнсторминг при екипната работа; да се
заснеме процесът на работа чрез Flipgrid и вътре във видео материала екипите да си
дават

обратна

връзка;

и

после

крайният

продукт

от

проекта

да

бъде

мултидисциплинарен и мултимедиен, където учениците избират в какъв формат и
какъв точно да е крайният продукт. Той може да бъде във формата на електронна книга
(използвайки дигитална апликация), или да бъде видео, или да бъде от налични офисни
материали (тоест не толкова дигитален).
И тук, в този сегмент, можем да направим разлика между повърхностно ниво на
използването на технологии – напр. преподаването чрез презентация, вместо учебник,
или по видео връзка учителят да кара учениците да отворят учебника на стр. 105. Това
се казва „дигитализиране на статуквото“. В огромен процент на класните стаи в
България се прави точно това. А това е посоката, в която трябва да върви процесът
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иначе технологиите в образованието се свеждат до канали на комуникация или
инструменти за визуализация.
След като бяха обявени мерките за социално дистанциране и въвеждане на
дистанционно обучение, Министерството на образованието и науката (съвместно с
Microsoft Bulgaria и Telelink) осигури платформа за дигитално образование в
национален мащаб – Microsoft Teams. По данни на Microsoft, над 183 000
образователни институции и работещите в тях (учители, администратори и ученици) в
175 държави, остават свързани благодарение на Microsoft Teams for Education.
Едно от основните предизвикателства пред дигитализацията в образователната
система е заложено в ресурсното осигуряване на процеса по обучение. Според
проведено проучване (март-юни 2020 г.) от Института за изследвания в образованието
(ИИО), поръчано от Министерство на образованието и науката (МОН), голяма част от
учениците имат електронни устройства в дома си. Около 92 % имат собствен смартфон,
а около 65 % имат компютър. Над 80 % от учениците разполагат с постоянен достъп до
интернет и спокойно място у дома, където да учат. Над 80 % от родителите в градовете
са посочили, че децата им разполагат със собствени електронни устройства за учебни
цели, а в селата този дял е около 66 %. Директорите на училища посочват, че в около 60
% от училищата в градовете и около 50 % от училищата в селата са направени
целенасочени усилия да се осигурят електронни устройства на нуждаещите се ученици.
По данни на учителите, над 90 % от тях притежават собствен компютър, лаптоп или
таблет и имат постоянен достъп до интернет, около 6 % няма налични устройства, а
около 4 % не могат да разчитат на качествена интернет връзка, което затруднява
процеса по интегриране на технологиите.
Достъпът на учители и ученици до електронни платформи и образователни
ресурси е важно и допълнително условие за осигуряването на непрекъсваемост в
дистанционното обучение. Отново според проучването на ИИО, училищата са били
обезпечени в различна степен с подходяща виртуална среда непосредствено преди
преминаването към онлайн обучение, като 73 % от тях са използвали електронен
дневник, само 13 % са имали собствени образователни платформи, а около половината
– абонамент за такива. Много малък е делът от учениците (33 %), които посочват, че са
използвали платформи за онлайн общуване със своите учители. В заключение на
горепосочените данни, ИИО посочва, че „като цяло, в момента на прекратяване на
присъствения учебен процес на 13 март 2020 г., готовност за осигуряване на
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обучение от разстояние в електронна среда са имали 54 % от училищата.
Същевременно, една трета от тях (34 %) изобщо не са били подготвени за
преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Половината от
тези училища се намират в села“.
Според същото проучване, в голяма част от училищата са използвани повече от
една платформа за обучение от разстояние. 8 % от училищата първоначално са
използвали приложения за учебни цели като: Viber, Messenger, Facebook, Instagram и
др. При близо 46 % от училищата е използвана само една платформа от учителите. Като
цяло, 48 % от училищата са се доверили на препоръките от МОН за избор на
платформа.
По-важните предизвикателства, пред които бе изправено Министерство на
образованието и науката, са както следва:


Надеждно и ефективно взаимодействие между субектите в учебния

процес – учители, администратори, ученици и родители;


Гъвкав учебен процес, включващ смесени учебни решения;



Иновативни и ориентирани към учениците методи на преподаване;



По-голяма ангажираност на учениците и достъп до образование чрез

подпомагане с технологии;


Единна платформа за вход.

За училищата, готови да използват технологиите, платформата за единен достъп
предоставя така необходимото решение за организиране на училищните процеси и за
провеждане на ефективен образователен процес в епохата след Ковид-19.
В резултат от тази промяна училищен директор споделя следното:
„По

отношение

на

онлайн

обучението,

единната

образователна

идентичност работи много добре и сме много доволни. Използваме edu.mon, за да
провеждаме учителски квалификации, педагогически съвети, обществен съвет,
електронно подаване на заявленията за прием в 1-ви клас – всичко е през
edu.mon.bg.
Платформата ни позволява също да се разделяме класа на малки групи и е
много удобно. Когато свърши онлайн събранието, платформата генерира списък.
Можеш да интегрираш електронен учебник – много удобно. Материали,
приложения, всичко е на едно място”, www.tbs.tech, Bulgaria's Ministry of Education
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and Science enables effective online learning through a comprehensive single-sign-on
platform for digital education.
3. Електронни платформи за обучение
Едно от важните условия за ефективно протичане на квалификационните
обучения от разстояние в електронна среда е изграждането на достатъчно
функционална и сигурна виртуална образователна среда. Тази е-среда се конструира от
образователни приложения, платформи и електронни ресурси, чрез които обучителите
и учителите, могат да взаимодействат синхронно и асинхронно в електронното
пространство.
Изграждането на виртуалната образователна среда предполага използването на
достатъчно функционална и сигурна електронна платформа от страна на обучителните
организации. Най-широко използваните в обученията свързани с продължаващата
квалификация на учителите са двете облачни електронни платформи Microsoft 365 и
Google G Suite за образование. както платформите за видеоконференции Zoom и
BigBlueButton. Индивидуалните профили на всички ученици и учители, създадени от
МОН са интегрирани към облачните системи на двата технологични гиганта.
Кои са основните функционалности на трите най-широко използвани от
обучителните организации електронни платформи:
Microsoft 365 за образование
Microsoft 365 включва Office 365, лицензирани версии на Windows и Office
пакет, Microsoft Teams, Minecraft. Продуктите се предоставят безплатно на училищата
съгласно корпоративен договор между Майкрософт и МОН.
Microsoft 365 широко се използва от обучителните организации и още повече
вече е внедрен във всички училища в България. В резултат на това всички учители и
ученици

вече

имат

служебна

електронна

поща,

собствено пространство

за

организиране, съхраняване и споделяне на файлове, възможност за онлайн създаване,
редактиране и споделяне на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, вариант за
дистанционно обучение и изпитване и лицензирани софтуери.
Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая.
Обучителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна
връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават интерактивни
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презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти
и много други.
Microsoft

Teams

позволява

синхронно

дистанционно

обучение

при

реализирането на квалификационната дейност. Обучителите могат да презентират на
живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а
обучаваните да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в занятието,
чрез говорене или чат. Уроците могат да бъдат записвани и достъпни онлайн, за да
бъдат на разположение на всички обучавани, по всяко време.
Google G Suite за образование
Другата широко използвана в българските образование платформа е Google G
Suite for Education, включително и за осъществяване на продължаваща квалификация
на учителите. Гугъл за образование е безплатна облачна платформа, която се използва
от над 500 училища в България. Ресурсите и инструментите на платформата са широко
приложими и могат да бъдат използвани за организация на квалификационни обучение.
Важно за платформата на Гугъл е, че тя е безплатна и изцяло на български език
Платформата предоставя цялостен пакет приложения, който включва:
 Google Meet
Видео

конференции

с

до

100

потребители

(за

безплатната

версия);

124;;
Лесно споделяне на връзка към видео конференцията, така че всеки да се включи
с един клик;
Достъпно чрез компютър и всяко мобилно устройство с iOS или Android.


Google Classroom

Приложение за организиране на виртуални класни стаи, която улеснява връзката
между ученици и учители - както в училище, така и извън него; Позволява
използването на всякакъв вид електронно съдържание.


GMail

Електронната поща предлага неограничено място - за всеки потребител на G Suite за
образованието. Gmail подрежда входящите писма по теми, за по-лесно и бързo
откриване. Gmail включва чат с възможност за текст, видео или гласова комуникация.


Google Диск
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Дискът (Drive) предлага неограничено място за съхранение на файлове.
Споделяне на индивидуални файлове или цели папки с целия екип и с хора извън
организацията. Възможност да се създават документи, таблици, форми и презентации.
Google Календар



Позволява споделяне и поддържане на няколко календара едновременно, на
различни хора - чудесен начин за управление на графици на персонала и планиране на
събития, родителски срещи, изпити;
 Документи,

Таблици, Презентации

Създаване на "живи" документи, които дават възможност за колаборация в
реално време от различно място. Съхраняват се автоматично без опасност от загуба на
информация.


Google Forms

Бързо и лесно създаване на анкети, проучвания, регистрационни форми.
Създаване на тестове с възможност за оценяване. Получената информация чрез
формите, се събира и обработва автоматично в таблици и графики, така че не е
необходимо отделно, ръчно въвеждане на информацията.
Google Групи



Участие в група с обща тема и един e-mail адрес за кореспонденция; С един email може да бъде изпратено съобщение до всички участници в групата.


Jamboard

Приложението, с което може да бъде заменена всяка интерактивна дъска;
Скициране,

писане

на

текст,

работа

с

документ

по

интерактивен

начин;

Възможност за споделяне и колаборация с много потребители; Достъпно през
компютър и мобилни устройства.


Google Сайтoве

Изграждане на уеб сайтове лесно и бързо чрез визуален редактор; Възможност
за колаборация и екипна работа; Подходящо приложение както за административни
цели, така и за училищни проекти, които да разгърнат въображението и уменията на
учениците.
По-подробна информация за функционалностите на системата могат да се
намерят на:
 на сайта на Гугъл https://storage.googleapis.com/teachfromhome.appspot.com/bgtoolkit.pdf
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на

YouTube

каналът

"Училище

в

облака"

:

https://www.youtube.com/channel/UCidkfpeDwyhRO26kdzTGH3A/featured

Zoom
Облачна платформа за видео и аудио конференции Zoom e един от лидерите в
съвременните организационни видео комуникации. Дocтъпна е пpeз Мас, Wіndоwѕ РС,
іРhоnе, іРаd и Аndrоіd ОЅ.
Платформата Zoom е приложение за безплатни видеоконферентни разговори 100
участници (за безплатната версия), и предлага разширени възможности за чат, гласова
и видео комуникация (25 видео потока на екрана, споделяне на екрана, пояснения,
табла за съобщения, сесии за запис, текстов чат и други функции). С безплатната
версия на продукта, могат да се създават сесии до 40 минути, след което сесията се
затваря и трябва да бъде създадена нова такава. Възможно е дори срещите да се
разделят в „стаи за дискусии“ за периодично сътрудничество в малък мащаб (функция
при платената версия). Заради тези функционалности на платформата много от
обучителните организации провеждащи квалификационна дейност я предпочитат и
широко използват при синхронните форми на електронно обучение на педагогическите
специалисти.
Приложението може да се използва безплатно от всеки потребител. Zoom се
инсталира както на стационарен компютър или лаптоп, така и на iPhone и Android. За
предпочитане е, да се използва лаптоп, защото има вградена камера, но за разлика от
смартфона, предлага удобството на стационарен компютър.
За да стартира акаунт и да започне работа със Zoom учителят трябва:
1. Да се посети сайта https: zoom.us
2. Да регистрира свой акаунт.
3. Да влезе в системата със своя новосъздаден профил (login).
4. Да избере опцията "My Account".
5. Да се присъедини към разговор (или да създадете такъв) да избере "Join a
Meeting" или "Host a Meeting", като се има предвид, че за включване във вече отворен
разговор ще трябва да въведете име (Name) и Meeting ID.
Електронни платформи за наблюдение
МОН разполага със стандартизирана платформа за наблюдение в класната стая TEACH, която предлага интегрирано дигитално решение за събиране и анализ на
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данни. Пълният пакет на инструмента е преведен на български език и е предоставен на
МОН през 2019 г. TEACH може да се използва като основна платформа за бърз старт за
разработване и тестване на наблюдението в класната стая с цел предоставяне на
информация за първоначалното обучение на учители (въвеждащо обучение за нови
учители в системата) и усилията по отношение на политиките за ППР, особено след
въвеждане на нови подходи, съдържание, учебни цели (Проект 19BG04 България:
Пътна карта за развитие и реформиране на политиката по отношение на учителите в
България, 2020).
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II.

ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОРА

1.

Динамика на основните макроикономически индикатори :

1.1. Принос към БВП на страната, сравнителни предимства за страната,
добавена стойност какъв е разходът на средствата от БВП се предоставя на
публичните сектори.
Според данни на НСИ публичните и частни разходи за сектор образование са
4 606 257 000 лева. От тях за предучилищно образование са отделени 872 082 000 лв.; за
начално образование - 690 454 000 лв. ; за прогимназиално образование - 721 310 000
лв., за средно образование - 869 535 000 лв.; за професионално обучение след средно
образование - 6 984 000 лв.; висше образование - професионален бакалавър - 66 445 000
лв.; за висше образование - бакалавър, магистър и доктор - 1 379 447 000 лв.
Общият размер на разходите за образованието за 2020 г. е 4,813 милиарда лева,
което е 3,8 процента от БВП. От тях за предучилищното и училищното образование 3,804 милиарда лева; за подпомагане на равния достъп на децата и учениците - 560,1
милиона лева; за висше образование и наука - 571,5 милиона лева.
В годишния доклад на Европейската комисия за България в рамките на
Европейския семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи,
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от
задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011, са направени
следните констатации:
До 2030 г. работната сила в България ще намалее с 10%, като най-голямо
свиване (с 26,7% до 2030 г.) се очаква във възрастовата група 25 - 49 г. (среден
коефициент на икономическа активност от 86%). Това намаляване може да застраши
устойчивия бъдещ растеж. Положителни резултати могат да бъдат постигнати чрез
мерки, целящи да се намали изтичането на населението в трудоспособна възраст (15 64 години) чрез помощ за намиране на работа и повишаване на квалификацията и
производителността на работната сила;
Делът на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост,
образование или обучение (NEET), и на преждевременно напускащите училище
продължава да бъде голям (съответно 19,1% и 12,7% през 2018 г.).
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Нивото на дигитални умения е ниско, като само 29% от населението (16 - 74 г.)
посочват, че имат основни или по-задълбочени от основните умения в областта на
дигиталните технологии спрямо 57% в ЕС. От младите хора на възраст 16 - 19 години
само 53% оценяват своето ниво на дигитални умения като основно или над основното в
сравнение със средната стойност за ЕС от 83%.
Ромите продължават да са изправени пред многобройни предизвикателства.
Общото равнище на безработицата сред ромите е 55 %, но то е още по-високо (65 %)
сред младите роми на възраст между 16 и 24 години. Процентът на преждевременно
напусналите училище продължава да е голям (12,7 %), като стойността му сред
младежите от ромски произход е обезпокоителна (67 %).
1.2. Коефициент на заетост, брой на наетите лица в сектора, свободни
работни места в сектора, текучество на персонала, квалификационна и демографска
структура на работната сила, недостиг на работна сила в сектора, причини?
Основните показатели за икономическата активност на населението през
първото тримесечие на 2021 година на НСИ:
•

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 –

64 навършени години е 71.4%.
•

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени

години е 66.9%.
•

Коефициентът на безработица е 6.3%.

•

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 60.0 хил.,

или 4.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
Заетост
През първото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 028.7 хил.,
от които 1 626.4 хил. мъже и 1 402.3 хил. жени. Коефициентът на заетост е 51.4%,
съответно 57.7% при мъжете и 45.6% при жените.
От всички заети 3.5% (105.4 хил.) са работодатели, 6.4% (193.6 хил.) самостоятелно заети лица (без наети), 89.6% (2 714.9 хил.) - наети лица, и 0.5% (14.8
хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 070.2 хил.
(76.3%) работят в частния сектор, а 644.7 хил. (23.7%) - в обществения.
През първото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е:
• Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 940.2 хиляди.
Коефициентът на
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заетост за населението в същата възрастова група е 66.9% (71.0% за мъжете и
62.7% за жените).
• Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е
36.5% (40.4% за мъжете и 32.5% за жените).
• Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е
71.7%, съответно 76.2% за мъжете и 67.2% за жените.
• Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 587.4 хил., или 63.1% от
населението в същата възрастова група (68.6% от мъжете и 58.0% от жените).
Безработица
През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица е 204.0 хил., от
които 114.0 хил. (55.9%) са мъже и 90.0 хил. (44.1%) - жени. Коефициентът на
безработица е 6.3%, съответно 6.6% за мъжете и 6.0% за жените.
От всички безработни лица 11.5% са с висше образование, 50.2% - със средно, и
38.3% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по
степени на образование са съответно 2.3% за висше образование, 5.7% за средно
образование и 20.4% за основно и по-ниско образование.
През първото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с
продължителност на безработицата под една година е 115.6 хил., или 56.6% от всички
безработни лица, а продължително безработни (от една или повече години) са 88.4 хил.,
или 43.4% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7%,
съответно 2.8% за мъжете и 2.7% за жените.
От общия брой на безработните лица 175.7 хил., или 86.1%, са имали предишна
работа, която са напуснали главно поради уволнение, съкращение или принудително
приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа, а 28.3
хил., или 13.9%, търсят първа работа.
През първото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за
възрастовата група 15 - 29 навършени години е 11.0%. При мъжете коефициентът на
безработица (15 - 29 навършени години) е 13.1%, а при жените е 8.2%.
Броят на учителите в училищното образование в България се увеличава с 10%
между 2005 и 2018 г. През 2005 г. в началните и средните училища са идентифицирани
общо 64 207 учители, докато през 2018 г. броят на учителите се увеличава до 71 670.
Това предполага 10% увеличение на учителската работна сила. По-специално,
развитието на работната сила в учителската професия е свързано с прогресивен процес
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на нарастване на възрастта след 2008 г. (когато средната възраст на учителите е найниска) до 2018 г. След 2012 г. делът на педагогическите специалисти под 35 години се
увеличава от 11,5% на 13,7% през 2018 г. Тази тенденция се комбинира с рязък спад на
броя на учителите между 35 и 40 години за периода на икономическата криза между
2007 и 2018 г.
В сектор „ Образование“ за първите три месеца на 2021 г. заетите са януари 168 500, февруари -168 937 и март - 168 810. За пет години (2014 -2019 г) средната
годишна работна заплата в сектора динамично нараства с над 65% от 9682 лв. до 15393
лв.
Възрастов профил на работната сила в образованието: Предучилищното и
училищното образование преминават през различна динамика по отношение
развитието на работната сила. Еволюцията на учителската работна сила показва
постепенен процес на нарастване на възрастта и увеличаване на стажа на учителската
популация в началното и средното образование. В предучилищното образование се
наблюдава прогресивно намаляване на възрастта на учителите и техния стаж. По данни
на НСИ преподавателския състав в общообразователните училища има следния
възрастов състав От общо 55 554 човека 790 са под 25 години; 2 873 от 25-29 години;
3891 от 30-34 години; 4312 от 35 до 39 години; 6871 от 40-44 години; 9006 от 45-49
години; 10 331 от 59-54 години; 10 066 от 55-59 години; 7414 на 60 и повече години.
Подобни са съотношенията при преподавателите в предучилищните заведения и
професионалните училища Поради високата средна възраст за България (56+), все още
много учители и преподаватели във висшето образование изпитват дискомфорт и
нежелание да подобрят уменията си при използване на информационни и
комуникационни технологии.
2.

Преглед на използваните дигитални технологии в сектора

През последните десетилетия в световен план се извършват значими промени
насочени към реорганизация на „индустриалното общество”, чрез осъществяването на
„третата индустриална революция, основана на информационни и комуникационни
технологии” (Проданов, 1999: 232) и началото на четвърта индустриална
революция, свързана с ключови стават достиженията свързани с роботизацията,
изкуствения интелект, широкото навлизане на облачно базираните технологии (Cloud
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Computing

и

компютърните

мрежи,

притежаващи

електронни

устройства

за

взаимодействие помежду си и с външната среда (The Internet of Things).
Резултатът от тези „революционни” процеси е установяването на така
нареченото информационно общество. Терминът "информационно общество" за пръв
път се използва в Япония, като са определени следните негови характеристики:


В изобилие циркулира висока по качество информация;



Налице са необходимите средства за съхранение, разпределение и

използване на информацията;


Информацията леко и бързо се разпространява, по искане на

заинтересованите хора и организации; като им се предоставя в привична за тях форма;


Стойността на използване на информационните услуги е такава, че е

достъпна за всеки” (Boyle, Shamans, 1997).
Информационното общество може да се разглежда като резултат от промените,
предизвикани от използването на новите информационни и комуникационни
технологии (ИКТ). То се определя като „общество с качествено нова структура,
организация и обществени отношения, основани на глобалния достъп и използване на
информационни и комуникационни мрежи и услуги - без национални, географски или
други ограничения, за обмен на информация, на научни, духовни, културни и други
постижения” (Стратегия за развитието на информационното общество в Република
България, 1999).
При тази нова историческа фаза в развитието на човешката цивилизация информационното общество, главни продукти на производство са информацията и
знанията. От тази гледна точка основна характеристика на новото общество е че
«създаването, разпространението, използването, интеграцията и манипулирането
на информация е важна икономическа, политическа и културна дейност». (Webster,
2002: 26). В този смисъл основна стока в икономиката става информацията, а социалноикономическото развитие на обществото зависи преди всичко от производството,
обработката, съхранението, разпространението и използване на информацията от
институциите и отделните граждани.
Информационното общество се различава от всички предишни общества по
това, че най-важни за развитието са не материалните, а идеалните фактори като знание
и информация. Ето защо „цивилизацията – това е информация. Тя определя
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икономиката, технологията, изкуството, философията и т.н. Информационните ресурси
ограничават цивилизацията повече отколкото физическите”(Робертсон, 1990:18).
Друга

основна

характеристика

на

информационното

общество

е

«виртуализацията». Модерните информационни и комуникационни технологии дават
възможност да се "създават виртуални съобщества, като всеки участник в тях може да
взаимодейства с другите членове и служби в синхронен и асинхронен режим и с това
самия той да формира "виртуалната среда"(Armengol, 2002: 187). Като резултат виртуализира се икономиката, все повече се увеличават и виртуалните услуги
предлагани от правителствени и общински служби, виртуализира се и общуването
между хората. Създават

се

«виртуални

организации» станали икономическа

необходимост за информационното общество.
Другите

съществени

характеристика

на

информационното

общество,

интерпретирани в произведенията на негови видни теоретици като А. Тофлър, Д. Бел и
Й. Масуда са:


високата заетост в сферата на услугите - над 50 на сто от цялото

работещо население.


непрекъснат процес на квалификация в динамично променящия се свят -

образование и самообразование през целия живот;


нарастване на социалната роля на индивида - промените в характера на

труда и управлението повишават отговорността на човека;


върховната власт в обществото преминава в ръцете на информационен

елит – тези които създават и умеят да използват информация


глобализация, икономическа и социална кохезия - създават се условия за

изграждане на “общество без граници”, елиминиране на фактора “разстояние”, за
движение към социална еднородност.


намаляване на масовото производство и изчезване на част от

големите индустриални компании;


стимулиране на иновациите и технологичния процес;



съществено се изменя цялата култура, системата на социални връзки,

семейно-битовите отношения, организацията на властта;


появява се ново „компютърно” или „дигитално” поколение. Между него

и поколението формирано в условията на индустриалното общество, неминуемо ще
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възникне разрив, който може да бъде преодолян чрез пълна компютъризация на
обществото;


общество, в което хората извършват нематериален труд – труд при “който

се увеличават нематериалните продукти като знание, информация, комуникация,
отношение или емоционален отклик (Hardt, Negri, 2005).
Развитието на информационното общество и виртуализацията на живота в него,
изизскват и промени в основните направления за реформиране на съвременните
образователни системи. Една от важните политики по отношение на образованието в
международен план е свързана с въвеждане информационните технологии в
образованието. Тя става водеща по отношение на реформиране на образователните
системи в периода от средата на 90-те години на 20 век (страните от Северна Америка,
Западна и Северна Европа, Австралия и Южна Корея) до края на първото десетилетие
на 21 век. Политиката на включване на ИКТ в образованието е насочена към:


„създаването на нови учебни материали и на нови канали за

разпространение на информация, за което се предприемат значителни структурни и
законодателни реформи;


обучение на основните действащи лица и съдействие между обществения

и частния сектор;


достигане на адекватно ниво на знания и умения, необходимо за

информационното

общество,

чрез

задълбочено

обучение

и

подготовка

на

преподаватели;


широко въвеждане на електронни инструменти и интегриране на

информационни мрежи в процеса на обучение и преподаване;


реформа на дейностите, учебната програма и методите на преподаване,

като пълно и систематично внимание е отделено на възможностите, предоставени от
ИКТ” (Шойкова, 2005).
Така е-бучението се очертава като специфичен елемент на информационното
общество и важна структурна иновация наложена следствие на възникналата
необходимост от ефективно, гъвкаво, адаптираното към индивидуалния учебен профил
и стил на учене на всеки обучаем, достъпно по всяко време и от всяко място обучение.
Електронното обучение се разглежда като разновидност на дистанционното
обучение. Наред с това електронното обучение (e-Learning) се определя като
„качествено нов процес на обучение, неограничен от гледна точка на време и място,
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при който се осигурява индивидуализация на учебния процес и се предоставят нужните
обучителни ресурси при поискване от обучаемия в резултат на осъзната необходимост.
При него се използва компютърна мрежова технология, предимно интернет, за
предоставяне на информация и инструкции на физически лица“ (E-learning
methodologies, 2011).
Редица автори разглеждат електронното обучение „като обучение, подпомагано
и реализирано с електронни средства и електронни медии. В по-тесен смисъл, който се
налага в образователните среди и обществото, под електронно обучение се разбира
предаването на знания и умения, което се подпомага или изцяло предоставя чрез
Интернет. Същинската част на е-обучението преминава през Интернет, аудио или
видео устройства, сателитна телевизия, устройства и носители на дигитална
информация“ (Теории за ученето, 2019).
В периода на Ковид пандемията дигиталната трансформация и преходът към
зелена икономика, процесите на застаряване на населението и намаление на работната
сила, и социално-икономическите последствия от нея, са фактори, които оказват
съществено влияние върху развитието на националната икономика, работните места,
пазара на труда в България.


Предприети действия за дигитализацията на работните процеси в

образователните институции за периода 2017 – 2020 г.:
Училищно образование:
В изпълнение на програмата за реформи в образователната система през 2017 г.
МОН разработи българската платформа – Школо, която на доброволен принцип е
въведена

в

отделни

училища.

През

учебната

2018/2019

г.

бе

разширена

функционалността на платформата, което даде възможност за учебната 2019/2020 г.
всеки учител и родител на ученик да има достъп до нея през компютър и/или телефон.
След появата на COVID-19 на територията на страната и последвалата от това
невъзможност на училищата да провеждат присъствения занятия платформата към
платформата са разработени модули за дистанционна форма на обучение. Към края на
март 2020 г. в платформата „Школо“ са регистрирани близо 1 млн. потребители. От тях
50 000 учители и 950 000 ученици и родители, които ежедневно ползват платформата
през уеб браузър или мобилно приложение. Комуникацията с тях се случва моментално
посредством модул "Комуникация". Чрез модул "Учебни материали" се споделят
учебни материали (урок, домашно задание, упражнение и т.н.) с определена група
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потребители. В платформата качени повече от 7000 учебни ресурса, като над 4000 от
тях са публично достъпни. Модулът "Тестове" позволява създаване на упражнителни
или изпитни тестове. При изпитния тест има определен прозорец от време, в който
учениците имат възможност да попълнят теста (напр. 90 мин). След като изтече
въпросният период учениците вече може да видят отговорите и да разберат как са се
справили. Оценяването на тестовите работи на учениците може да се случи в
автоматичен или полуавтоматичен режим. В платформата са създадени над 1000 теста.
В допълнение към всичко останало учителите могат да записват видео уроци
посредством програмата OBS Studio. Програмата е безплатна и преведена на български
език. След като запишат видео, учителите могат да качат записа в модул "Учебни
материали" на платформата ШКОЛО и да го споделят със своите ученици. Видео
урокът може да бъде гледан от учениците директно в платформата ШКОЛО.
С въвеждането на извънредното положение през 2020 г. МОН за всеки учител и
ученик в системата бяха създадени служебни електронни профили в масивите на
edu.mon.bg, чрез които анонимизирано да се достъпват всяка от одобрените в МОН
платформи за обучение- Microsoft Teams, Google Classroom и българската- Школо.
Важно е да се подчертае, че информация за личните данни, използвани за създаване на
ученическите профили се съхранява единствено в информационните масиви на МОН
като за тяхна основа се използва Информационната система за образованието
НЕИСПУО, също разработена от министерството. По този начин нито една от трите
платформи не получава достъп до реална информация, предоставяща лични данни.
В тази връзка, МОН възложи на водещ системен интегратор, Telelink Business
Services, да разработи платформа за единен вход ( https://edu.mon.bg/ ), която да осигури
виртуално пространство в класната стая, съхранение на данни в облак и интеграция
между различни образователни приложения за обучение, оценка и администриране на
процеси, при това с високи нива на сигурност на данните.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските фондове за социално и
регионално развитие.
Използваните технологии:


Microsoft Azure Active Directory;



Microsoft Azure Active Directory B2C;



Azure Functions (serverless architecture);
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Azure Kuberenetes Services (AKS);



Azure Table Storage;



Azure Service Bus;



Microsoft 365.

Понастоящем системата поддържа 1 200 000 потребителски регистрации на
ученици, учители, директори, родители, училищен персонал и администратори.
Проектът е единствен по рода си в България като решение за единна платформа
и единен достъп до ресурси на системно ниво. В разгърнатата си версия, проектът
предоставя ценни услуги за участниците в образователната система, като:


Сигурен и безопасен единен достъп до всички платформи за електронно

обучение, официално припознати от МОН – без нужда потребителите да преминават
през допълнителни регистрационни форми на достъп до различните приложения за
образование;


Интегриране на основните платформи за образование – Google и

Microsoft – с платформата за единен достъп;


Автоматично създаване на потребителски профили, с което се гарантира

анонимността и се ограничава достъпът на трети лица до личните данни на всички
потребители.
Благодарение на широката палитра от услуги, платформата предоставя уникално
решение за канализирано и професионално управление на образователните процеси в
системата на училищното образование, като обезпечава образователните нужди на над
700 000 български ученици.
Изградената платформа за единен вход дава възможност на училищата да
осигуряват както синхронно, така и асинхронно сътрудничество между участниците в
образователния процес. Ето и преките резултати и ползи:


Създадени са 1 200 000 акаунта;



420 000 уникални посетители дневно;



665 500 активни онлайн групи;



14 600 свързани устройства;



2 646 000 виртуални срещи седмично;



4 300 000 онлайн съобщения седмично;



Обезпечена дигитална трансформация на училищните процеси.
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Облачната система е интегрирана с Националния административен регистър в
образованието, като това предоставя възможност за разпределение по групи на
учениците и учителите.
Тъй като дигитализацията на българското образование се разделя на
административна и методическа, следва да се спомене, че Платформата за единна
идентичност включва решенията на Microsoft и Google за образование и облекчава
административната тежест. Училищата, които избират услугите на Microsoft чрез
платформата, имат предимството на SharePoint като онлайн хранилище, където всички
ученици имат достъп до уроци, презентации и домашни задачи, разработени и качени
от учителите, независимо къде се намират в конкретния момент. Чрез комбиниране на
OneNote, Microsoft Forms и Microsoft Teams училищата организират изцяло онлайн
процесите за прием и родителски срещи. Административната дигитализация
(електронни дневници, електронни ученически картони, дигитални протоколи за обмен
на информация с институции и родители) ще освободи българския учител от
несвойствени дейности и ще го насочи по-осезаемо към реален учебен процес.
За училищата, готови да използват технологиите, платформата за единен достъп
предоставя така необходимото решение за организиране на училищните процеси и за
провеждане на ефективен образователен процес в епохата след Ковид-19.
Поради липсата на електронни устройства във всяко семейство с нисък социален
статус са създадени общински зони, включващи части или цели квартали от райони с
концентрация на деца, които не са обхванати в обучението от разстояние в електронна
среда им. В тези зони има 26 000 деца в училищна възраст, за които поради липса на
финансови средства, рискът да нямат достъп до интернет с необходимото качество, за
да бъдат трайно обхванати в електронно обучение от разстояние, е непрекъснат. Още
през първите месеци на пандемията, в тези квартали бяха изградени над 500
високопроизводителни зони за достъп до интернет, които да гарантират свързаност за
ученици и учители единствено за целите на образователния процес. Средствата за
закупуването, инсталирането и конфигурирането на необходимото оборудване
включващо над 150 комутатора и над 500 рутера от висок клас, както и над 200 км
кабелни трасета, бяха осигурени чрез националната програма „Информационни и
комуникационни

технологии

(ИКТ)

в

училищното образование“.
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системата

на

предучилищното

и

По проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП НОИР, бяха
закупени над 2000 лаптопа и преносими устройства с мобилен интернет (тип My-Fi),
които бяха критични за подпомагането на дейността на част от учителите по времето на
първата вълна от пандемията. Образователните институции в цялата страна успяха да
преодолеят в голяма степен неблагоприятните последици от липсата на физически
достъп до класните стаи, като само за няколко дни процентът на училищата,
използващи виртуални класни стаи и различни методи за дистанционно обучение
надвиши 95%.
Чрез

национална

програма

„Информационни

и

комуникационни

технологии“ се осигуриха допълнително 6 000 000 лв. за закупуването на 5000
устройства - 2000 преносими компютъра и 3000 таблета, които да бъдат предоставени
на училищата, по мярка 6.3.1 „Закупуване на оборудване за фронтално обучение,
иновативен хардуер и въвеждане на ИКТ за нуждите на училищното образование“.


Планирани

национални

действия

за

дигитализиране

на

образователните институции до 2024 г.
Училищно образование:
В Националния план за възстановяване и устойчивост проектът „СЪЗДАВАНЕ
НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН“ е ключов
за успешното изпълнение и разгръщане на политиките, предвидени в Стратегическата
рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (20212030), приета от Министерския съвет на 24.02.2021 година, насочени към обучение,
ориентирано към формиране и развитие на компетентностите, уменията за живот и
работа през 21 век, способностите и талантите, насърчаване на иновации,
предприемаческо мислене, модернизиране на образователната инфраструктура към
устойчиво развитие и приобщаване.
В заложените цели на проекта за изграждане на училищна STEM среда е
заложено изграждане на образователна STEM среда, в която с помощта на
съвременните технологии да се повишава интересът към науките и научните
изследвания у учениците. По този начин ще се повиши дела на учениците,
интересуващи се от практическо приложение на научни умения в бизнес среда и
прилагане на решения в различни сфери на личния и професионален живот. Чрез
изградената ИТ инфраструктура ще се формират компетентности и умения за
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комуникация, работа в екип и стимулиране на креативност и предприемачески начин на
мислене, комуникативност и мотивация за решаване на проблеми, включително
стимулиране на ангажираността на учениците към теми, свързани със социалните и
глобални предизвикателства. А за целта ще трябва да се повиши квалификацията на
педагогическите кадри, включително дигитална компетентност за STEM обучение.
-

Развиване на дигиталните умения на учениците за участие в дигиталната

икономика.
-

Повишаване на уменията за професионална реализация на пазара на

труда, мотивацията за учене и равния достъп до образование за всички ученици,
включително от уязвими групи роми.
-

Повишаване дела на учениците, интересуващи се от професионална

реализация в технологичните сфери на икономиката.
За постигането на поставените в проекта цели е заложено да бъдат създадени
Национален STEM център, 3 Регионални STEM центъра и създаване в над 2240
училищни STEM центъра в цялата страна.
През 2020 г. Министерство на образованието и науката в сътрудничество със
заинтересовани страни разработи два стратегически документа, които очертават общата
рамка за развитие на образованието - Стратегическата рамка за развитие на
образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) и
Стратегията за развитие на висшето образование в Република България в периода от
2020 година до 2030 година. Документите кореспондират с изпълнението на поети
ангажименти на България по международни договори в областта на правата на човека,
включително и препоръки на контролните механизми на международните организации,
отправени към България, доколкото съответстват на националното законодателство, в
рамките на състоялите се прегледи по конвенции на ООН в областта на правата на
човека и Универсалния периодичен преглед.
В периода от 2021 година до 2030 година българската образователна система е
призвана да подготви за личностна и професионална реализация поколението от деца и
ученици, които ще навлизат в активна трудова възраст в следващите поне пет
десетилетия. С оглед развитието на обществото това е изключително отговорна мисия.
Тя изисква ясна и широко споделена визия за образованието до 2030 година, с очертани
основни приоритетни области за развитие, както и целите и мерките за постигането им.
Документите са изготвени в синхрон с перспективите, заложени в актуални
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стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават визия за
висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия
живот образование, обучение и учене. В Стратегията се акцентира върху това че
дигитализацията и новите технологии, в частност изкуственият интелект, променят
света и структурата на професиите. Тази промяна изисква повишаване нивото на
дигиталните компетентности и фокусиране на образователния процес върху
математиката, технологиите и инженерните умения; върху работата с алгоритми,
формирането на умения за гъвкавост и адаптивност. Младите хора трябва да имат
достъп до качествено образование, свързано с дигиталната трансформация, с акцент
върху природните и математическите науки. Визията на Стратегията е, че през
следващите 10 години се очаква съществен недостиг на технически кадри с
професионално и висше образование. Затова политиките следва да бъдат насочени към
привличането на повече ученици в тези професионални направления. Ще бъдат
необходими нови професионални умения, прояви на творчество, гъвкавост и мобилност
както в рамките на една професия, така и при смяна на професиите. Необходимо е
индивидуализиране на придобиването на умения, които са нужни на конкретния човек
в професионалната му реализация. Според стратегията педагогическият специалист
през 2030 година е компетентен, подкрепящ, диалогичен, отворен за иновации, с мисия
и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални
компетентности, да мотивира и да вдъхновява децата и учениците, да им помага да
изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и
професионални ситуации. Той помага на децата и учениците за тяхното когнитивно,
творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с
родителите и заинтересованите страни.
В проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г. е разработен, отчитайки
основните предизвикателства във всички етапи и степени на образование. Програмата
ще подкрепи ефективното прилагане на компетентностния модел, дигитална
трансформация на училищното образование в т.ч. професионалното образование и
обучение; подкрепа за ученици с таланти от училища, разположени предимно в селски
и градски сегрегирани райони; насърчаване създаването и прилагането на култура за
иновации, иновативни детски градини и училища; подкрепа за утвърждаването на
алтернативен достъп към учителската професия. Чрез предвидените дейности ще се
подкрепя по-гъвкаво планиране на професионалното образование и обучение, което
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адекватно отразява променящите се тенденции на пазара на труда, включително в
развитието на дигитализацията и технологиите, бъдещето на професиите и тенденциите
към зелена икономика и устойчиво развитие. Предвижда се подкрепа за повишаване на
уменията, капацитета и непрекъснатата квалификация на педагогическите специалисти
и

непедагогическия

персонал,

преподавателите

и

образователните

ръководители/мениджъри. В областта на висшето образование мерките са насочени към
повишаване на обхвата и приложимостта на висшето образование и обвързване с
потребностите на пазара на труда, студентски практики и развитие на предприемачески
умения и преход към дуална система на обучение във висшето образование.
Програмата ще подкрепи развитието на академичния състав във висшите училища,
включително повишаване на интереса и подобряване на условията за докторантски
програми, свързани с нуждите на пазара на труда.
В Специфична цел по чл. 4, пар. 1, буква д)12 са заложени следните цели:


Подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и

бъдещето:


Повишаване на квалификацията за въвеждане на компетентностни

профили на учители и преподаватели от системата на ПОО и привличане на
преподаватели по професионална подготовка в системата на ПОО от бизнеса, науката и
технологиите и на млади педагогически специалисти;


Квалификация на педагогическите специалисти, включително учител-

методик и преподавател-методик и учители по професионална подготовка за
използване на съвременни дигитални технологии, умения за интерактивни техники за
преподаване, новостите в професиите, които преподават, в т.ч. проучвания на
потребностите от обучение на учителите и преподавателите в системата на ПОО;
Обучения на педагогическите специалисти за създаване на дигитално
образователно съдържание и обучения в реална работна среда.
В т. 7 от проекта на документ е описана „Дигитална промяна на висшите
училища и утвърждаване на компетентностния подход в приоритетни професионални
направления, в партньорство с бизнеса, чрез обучение на преподавателите в умения
за обработка на информация, визуална грамотност, решаване на проблеми и
мислене на по-високо ниво, adhoc сътрудничество и дълбоко разбиране за това как
технологичните инструменти могат да подобрят процеса на обучение.“
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Така пред висшето образование стоят предизвикателствата за модернизиране на
изследователския сектор, подобряване ефективността на управление и възможностите
за изследвания и иновации, както и развитието на смесеното обучение. За постигането
на тези цели се изисква използване на ресурси на университетите и възможности
осигурявани от община и държава. Под ресурси и възможности в никакъв случай не
трябва да се разбира единствено и само „директно финансиране“. На първо място е
необходимо да дигитализацията да бъде идентифицирана като приоритетна. На второ
място е необходимо осигуряването на софтуерни специалисти и хардуерното
осигуряване.

3.

Оценка на разпростирането на технологии в сектора.

Мащабното внедряване на ИКТ в различни сфери на човешка дейност
способства за възникване и развитие на глобалния процес на информатизация на
обществото. На свой ред, този процес дава тласък за информатизация на образованието
и науката. По данни на МОН, националната образователна система в момента включва
повече от 2 600 образователни институции от различно равнище (училища, колежи,
университети и др.), в които получават своето образование повече от един милион
обучавани. Образователният процес се осигурява от повече от 85 000 учители и
преподаватели, като немалко преподаватели водят и активна научна дейност. В сферата
на науката още няколко хиляди учени са ангажирани в научни изследвания и
разработки в рамките на близо 80 института и научни звена от Българската академия на
науките и на Селскостопанската академия. Всички тези институции ползват ИКТ от
различен тип и вид, на всички равнища от дейността си, в т.ч. в административния
процес, в образователната и научна дейност. Според „Стратегията за ефективно
прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и
науката на Република България (2014-2020 г.)“ общо в тези институции има около
100 000 компютърни и терминални устройства, обслужващи ключови процеси, като в
една значителна степен наличието и работоспособността на информационните системи
са определящи за качественото провеждане на съответните дейности, които често са и
невъзможни без адекватно технологично обезпечаване. Съществени за ефективното
прилагане на технологиите се оказват не само ИКТ инфраструктурата, но също и
уменията да се борави с нея, съответните административни и нормативни процедури,
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както и наличието на адекватно модерно образователно и научно съдържание и
информация.
Основните направления на разпространение на информационните технологии в
сектор Образование през последните години са следните:


Образователна и научна среда на базата на облачни технологии -

прилагането на облачни технологии в системата за образование и науката позволява да
се осигури мобилност, достъпност и актуалност на образователните и научни ресурси;


Единна информационна среда и модернизация на образователната и

научна инфраструктура , предоставяща среда за осъществяване на облачни услуги и
споделяне на данни (вкл. чрез устройства от мобилен тип);


Разработка/внедряване на електронни общодостъпни и универсални

образователни ресурси;


Активно мрежово взаимодействие между участниците в образователния и

научен процес;


По-широко разпространение на електронна дистанционна форма за

обучение.
Широкото използване на информационни и комуникационни технологии в
образование води до промяна на организационния модел на съвременното училище и
университет. От една страна тази промяна е насочена към създаване на по-радикални
алтернативи и модели на хибридно обучение. Тези организационни алтернативи се
доближават до някои от моделите на виртуалните организации. От друга страна,
организационната промяна е насочена към развитието на виртуалната образователна
среда, чрез изграждането на виртуална среда за обучение (VLE), е-администриране,
УЕБ сайтове, е-библиотеки и електронни ресурси, блогове, страници, социални мрежи
и др. В много от съвременните образователни системи, включително и българската, е
възприет именно този подход за организационна промяна и въвеждане на виртуални
елементи в образователните структури. При него се говори за изграждане на „хибридно
училище”, за „симбиоза между виртуално и физическо училище», за функциониране на
реални, «хибридни» и «виртуални» класни стаи. Най-общо можем да го определим като
«хибриден модел» на организация, при който виртуалната среда се явява естествено
допълнение към основните елементи на традиционното училището или университет.
Изграждането на виртуалната образователна среда предполага използването на
достатъчно функционална и сигурна електронна платформа от страна на обучителните
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организации особено след март 2020 година в условията на кризисно пандемично
образование. Най-широко използваните в обученията свързани с продължаващата
квалификация на учителите са двете облачни електронни платформи Microsoft 365 и
Google G Suite за образование. както платформите за видеоконференции Zoom и
BigBlueButton. Индивидуалните профили на всички ученици и учители, създадени от
МОН ( https://edu.mon.bg/) са интегрирани към облачните системи на двата
технологични гиганта.
През 2020 и началото на 2021 година, в резултат от пандемия свързана с
разпространение на COVID-19 на училищата в десетки образователни системи се
наложи да преминат от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна
среда (ОРЕС). Обучението от разстояние в електронна среда в нормативната база не е
определена като дистанционната форма на обучение. По-скоро тя се разглежда като
различен тип на организация на обучението в образователните институции. ОРЕС „по
същество не е различна форма на обучение. Различни са средата (електронна) и
средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и
учениците не са физически на едно и също място. След приемане на Закона за
изменение и допълнение на Закона за в рамките на предучилищното и училищното
образование тази организация на обучението се прилага за цели паралелки, които се
обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които по
медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на
ЗПУО) не могат да посещават училище“ (Насоки за работата на системата ..., 2020)
Така в нашата образователна система се създадоха нормативни предпоставки за
осъществяване на обучение и педагогическо взаимодействие от разстояние за
учениците в училищата и за децата в детските градини, както и по отношение на
квалификационната дейност на учителите в условията на ограничения продиктувани от
разрастване на пандемията. Това стана с измененията в Закона за предучилищното и
училищното образование от есента на 2020 година и подзаконови нормативни
документи. Тези изменения които въведоха възможността "когато поради извънредни
обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските
градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата е
преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото
взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в
електронна

среда,

чрез

използване

на
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средствата

на

информационните

и

комуникационните технологии и с участието на родителите" (чл.68а от ЗПУО, 2020).
Така учителите могат да взаимодействат с децата, чрез родителите през различни
платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин.
Съгласно промените в ЗПУО Затова и в Наредба № 10 за организация на
дейностите в училищното образование възможностите за ОРЕС са дадени и за
осъществяване на процесите на обучение и подкрепа на личностното развитие в
училищните институции. В нормативната база е определено че „продължителността на
дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от
разстояние в електронна среда не може да надвишава: двадесет минути – в началния
етапи 30 минути за прогимназиален и 40 минути за гимназиален етап на образование“
(Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10, 2020). Времетраенето на онлайн
учебния час и асинхронните учебни дейности са съобразени с възрастовите особености
на децата. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в
рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на
нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за
нормирането и заплащането на труд на учителите и другите педагогически
специалисти.
В края на 2020 г. се направиха и промени и по отношение на квалификацията на
педагогическите специалисти с които се даде възможност тя изцяло да се провежда от
разстояние в електронна среда. Това стана с приетата Наредба за изменение и
допълнение на Наредба 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. С тези изменения
синхронно обучение от разстояние в електронна среда се разглежда като „присъствено“
обучение в при професионално педагогическите специализации и квалификационните
курсове завършващи с квалификационни кредити, провеждани с педагогически
специалисти (чл. 60, ал. 2 в т. 3 и чл. 49, ал.1, ал. 2 и ал. 3 ). Така обучението за
повишаване на квалификацията „се извършва по програми в присъствена, включително
и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда“. От своя страна
обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени, включително
и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не по-малко от 50 на сто
от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените академични
часове се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от
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обучителя задача, за които следва да е налице документиран резултат“ (Наредба за
изменение и допълнение на Наредба 15 от 2019, 2020).
Наред с това е необходимо да се отбележи. че съгласно споменатата по-горе
Стратегия в процеса на информатизация на сектор Образование се наблюдават редица
сериозни проблеми, които изискват количествена и качествена промяна на
използваните подходи и средства:
1. Отсъства системен и комплексен подход към решаването на задачите за
информатизация на образованието и науката, като отделни задачи се решават в рамките
на национални и отраслови програми, имащи свои специфични и несъгласувани цели,
условия на реализация, поръчители и изпълнители;
2. Няма единна информационна и комуникационна среда, а бързата амортизация
на

компютърно и

терминално

оборудване

и

липсата

на национална

ИКТ

инфраструктура за съхранение и обработка на образователна и научна информация е
сериозна пречка пред развитието на ефективно образование и изследователска дейност.
3. Липсват интегрирани системи за управление на процесите в образователната и
научната област, няма реална автоматизация на административния ресурсоемък труд на
преподавателя и учения, липсват адекватни политики за ИКТ развитие на местно,
регионално и национално ниво;
4. Има съществен дефицит на квалифицирани ИТ специалисти, който рязко се
усеща във всички отрасли на образованието и науката и е необходим за адекватно
функциониране на постоянно развиващата се ИКТ инфраструктура и услуги;
5. Липсва система за постоянна квалификация на образователните специалисти
за ефективно използване на съвременни ИКТ в учебната работа;
В този смисъл е необходимо подобряване на дигиталните умения на учителите и
учениците, вкл. осигуряване на подходящо дигитално съдържание за всички нива на
образование за учене в електронна среда. Според Индекса за навлизането на
дигиталните технологии в икономиката и обществото DESI през 2017 г. едва 29% от
населението притежават поне основни умения в областта на дигиталните
технологии (57% средно за ЕС), което отрежда на страната 27-мо място в ЕС.
България се нарежда на 26-о място (заедно с Гърция) сред 27-те държави — членки на
ЕС в класирането съобразно Индекса на Европейската комисия за навлизането на
дигиталните технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2021 г. По отношение
на човешкия капитал равнището на България все още е сред най-ниските в ЕС. Лицата,
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които притежават поне основни дигитални умения, възлизат на 29 % от населението на
България на възраст от 16 до 74 години в сравнение със средно 56 % за ЕС.
Предприятията все още срещат трудности при намирането на квалифициран персонал,
за да осъществяват иновации и да се разрастват.
Съгласно проучване от 2018 г. на TALIS 44% от българските учители в средното
образование отчитат, че използват ИКТ в повечето или във всеки урок, което е малко
под средното за ЕС - 47%. В същото време българските учители в сравнение със
средното за ЕС имат по-малко доверие в своите дигитални умения. Необходимостта от
обучение стана очевидна и по време на преминаване в обучение от разстояние в
електронна среда заради COVID – 19 (European Education Area Progress Report 2020).
Необходимо е и развитие на дигиталните компетентности на педагогическите
специалисти за прилагане на новите технологии, за облачни ИКТ услуги, за иновативни
дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната медийна грамотност в
обучението по всички учебни предмети и др.
Самата квалификация на педагогическите специалисти трябва да се насочи към
усвояване и развиване на ключови компетентности и „грамотности” от страна на
педагогическите специалисти, свързани с уменията на 21 век характерни за
Образование 4.0.:
 „умения за учене и иновации – сред тях са станалите особено популярни
умения от групата на „4-те К” (умения за креативност или творчество; за критическо
мислене; за колаборативност или за работа в сътрудничество с други хора, в т.ч. работа
в мрежи; комуникативни умения или умения за общуване, в т.ч. виртуално, с помощта
на дигитални устройства);
 умения, свързани с търсене и използване на информация, различни медии и
технологии; умения за живота и кариерата – сред които са уменията за справяне с
проблеми, адаптиране към промените, екипна работа и др.“ (Гюрова, В., Гьорева, 2019).
 професионално-педагогически умения необходими на съвременните учители
като:
- Организиране на ситуации в обучението.
- Ръководене на прогреса в обучението.
- Създаване на развиващи мероприятия.
- Включване на учениците в тяхното обучение.
- Работа в екип.
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- Участие в управлението на училището.
- Информиране и включване на родителите.
- Използване на новите технологии.
- Свързани с професионалните и етическите проблеми на професията.
- Ръководене на собственото продължаващо усъвършенстване (Господинов,
2005)

4.

Въздействие на технологиите в сектора, по длъжности/ професии.

В условията на информационното общество и технологичната революция 4.0
широкото включване на информационни и комуникационни технологии в училищното
образование, води до промяна на организационния модел на съвременното училище.
Училищата започнаха да функционират като виртуални училища, които се развиват
като специфични електронни модели на училищната организация. Организационната
промяна е насочена към развитието на виртуалната училищна среда в рамките на
традиционните училищни организации, чрез изграждането на УЕБ сайтове, еадминистриране, е-библиотеки, виртуална среда за обучение (VLE), електронни
ресурси, облачни платформи, блогове, страници в социалните мрежи и др. В много от
съвременните образователни системи, включително и българската, е възприет именно
този подход за организационна промяна и въвеждане на виртуални елементи в
училищните структури. Друга отчетлива промяна е изграждането на „хибридно
училище”, за „симбиоза между виртуално и физическо училище», за функциониране на
реални, «хибридни» и «виртуални» класни стаи. Хибридното училище се явява
«хибриден модел» на училищната организация, при който виртуалната среда се явява
естествено допълнение към основните елементи на традиционното училището.
Процесът на хибридизиране и виртуализиране на училището „революционно се
ускори

поради

наложително

въведената

кризисна

мярка

за

овладяване

на

разпространението на вируса Covid-19 в условия на пандемия. Обучението от
разстояние в електронна среда, което се провежда в стотици образователни системи и
включва в себе си различни видове дистанционно обучение (синхронни и асинхронно
форми на електронно обучение; кореспондентско обучение с разпечатани хартиени
материали; обучение, чрез ТВ и радио програми) се определя от някои изследователи
като „кризисно обучение“(Rebora, 2020).
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Според

проведени

проучвания

на

Организацията

за

икономическо

сътрудничество и развитие (ОИСР) от 2018 г. са налице данни, че „средно по-малко от
40 % от преподавателите в ЕС се чувстват готови да използват дигитални технологии в
преподаването,

като

има

големи

различия

между

държавите

от

ЕС.“

(https://education.ec.europa.eu/bg/plan-za-deystvie-v-oblastta-na-cifrovoto-obrazovanie2021-2027-g ).
Данни на Евростат показват, че една четвърт от домакинствата с ниски доходи
нямат достъп до компютри и широколентов достъп до интернет, с разлики между
държавите

в

ЕС

в

зависимост

от

доходите

на

домакинствата

(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics__households_and_individuals , 2019 г.)
Политиките, насочени към учителите, са ключов фактор за провеждане на
реформите и изпълнение на стратегиите за развитие, за които целите по отношение на
ученето се очаква да се превърнат в неделим компонент от фокуса върху човешките
ресурси и професионалното развитие (Проект 19BG04 България: Пътна карта за
развитие и реформиране на политиката по отношение на учителите в България, 2020).
Предизвикателствата пред дигиталните умения на заетите лица в сектор
Образование, свързани с принудителната дигитализация промениха и продължават да
променят в областта на:
 Тенденциите за дигитално образование и дигитални умения, отразени в
документи на Европейския Съюз.
- План за действие в областта на дигиталното образование (2021-2027 г.) обновена политическа инициатива на Европейския съюз (ЕС) в подкрепа на
устойчивото и ефективното адаптиране на системите за образование и обучение на
държавите от Съюза към дигиталната ера. (https://education.ec.europa.eu/bg/plan-zaОпределени

deystvie-v-oblastta-na-cifrovoto-obrazovanie-2021-2027-g).

са

две

приоритетни области: насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за
дигитално образование и подобряване на дигиталните умения и компетентности,
необходими за дигиталната трансформация.
 организацията

и

условията

на

труд

за

учителите

и

педагогически специалисти, отразени в нормативни документи на МОН като:
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всички

- Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична
обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа,
утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изменени със Заповед РД09-4814/
03.12.2021 г., изменени със Заповед от РД09-4982/ 14.12.2021 г.;
- Организация на ОРЕС във връзка с въведените от министъра на
здравеопазването временни противоепидемични мерки, утвърдени със Заповед РД094813/03.12.2021г. В заповедта се поставя акцент на използване на средствата за
информационни и комуникационни технологии при работа от разстояние в електронна
среда или се акцентира на дигиталните умения на пряко ангажираните специалисти в
образователната сфера;
- Заповед РД09-5034/17.12.2021 г. за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд и ограничаване на рисковете за възникване на неблагоприятни
последици за здравето и безопасността на работещите в Министерството на
образованието и науката (МОН);
- Промени в ЗПУО и в Наредба № 10 за организация на дейностите в
училищното образование извеждат възможностите за ОРЕС за осъществяване на
процесите на обучение и подкрепа на личностното развитие в училищните институции.
В нормативната база е определено че „продължителността на дистанционния учебния
час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна
среда не може да надвишава: двадесет минути – в началния етапи 30 минути за
прогимназиален и 40 минути за гимназиален етап на образование“ (Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 10, 2020). Времетраенето на онлайн учебния час
и асинхронните учебни дейности са съобразени с възрастовите особености на децата.
Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на
уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата
преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането
и заплащането на труд на учителите и другите педагогически специалисти.
 моделите за обучение, включително моделите на обучение от
разстояние в електронна среда и за развитие на хибридния модел на училището. В
образователната практика започна сполучливото въвеждане на различни елементи на
Образованието 4.0. като:
 Смесено обучение и ефективно използване на ИКТ в обучението, изграждане
на училище в облака (Pengelley; 2017);
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 Смислено внедряване на технологиите в образованието – модел 1:1, облачни
технологии и др.;
 Гъвкаво учебно съдържание и учебни програми – “феномено-базирано”
обучение (Mattila, Silander; 2015);
 Персонализирано обучение – невропедагогика и е-обучение (Kohn; 2016);
 Проблемно базирано обучение - пренос за решаване на задачи в различни
нестандартни ситуации в електронна среда;
 Използване на интерактивни методи на обучение и проекто-базирано
обучение в електронна среда;
 Интердисциплинарност в обучението - Интегрирането на знания, умения и
отношения от една предметна област в друга;
 Засилва

практическата

ориентация

на

образованието

и

определя

разработването по нов начин на учебното съдържание и на оценъчните процедури в
електронна среда;
 Акцент върху практическата стойност и полезността на знанията – учене чрез
правене, разширяване на практическата подготовка, включително и в електронна среда;
 Колаборативното обучение и екипна работа на учениците;
 Развитие на приобщаващо онлайн образование;
 Постоянно търсене на нови форми и видове обучение (мобилни устройства,
интернет на нещата, изкуствен интелект, отворени онлайн курсове и др.);
 Промяна на системата за организация на обучението – смяна на класно
урочната система със система на групово /екипно/ обучение, интердисциплинарност,
учене насвякъде по всяко време, самоорганизирано обучение;
 Промяна при оценяването – формиращо и автентично оценяване, портфолио
на ученика.
 Индивидуализация на обучението чрез използване на дигитални технологии с
гъвкавост и при хибридно обучение;
 Индивидуално

профилиране

и

диференциране

на

образователното

съдържание съобразено с нуждите на конкретните ученици (Rollins; 2014);
 Учене през целия живот;
 Стимулиране

на

креативността,

образователния процес в електронна среда;
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творчеството

и

иновативността

в

 Развитие на умения като критично мислене, социални умения, креативност,
умения за справяне с кризи чрез дигитални умения;
 Личностно развитие на децата и учениците не са само с акцент върху
академичните постижения, а и върху развитието на характера, благополучието и
щастието на децата.
 Съобразяване с между-поколенчески различия. Обучаваните са деца от
новото Алфа поколение – деца родени след 2012. Това поколение е много различно, има
"огромен контрол върху живота си, на базата на използване на актуална информация,
имат борбен дух, трансформиращо, поколението на дигиталната книга" (McCrindle;
2010)
 специфичната организация на училището, която е свързана със следните
основни характеристики:
1.Нов педагогически модел на:
 Обучение навсякъде и по всяко време или т.нар. повсеместно обучение;
 Колоборативно обучение по двойки или малки групи;
 Учене чрез правене – проекто-базирано обучение;
 Учене чрез съпреживяване;
 Формиращо оценяване и дигитално портфолио на ученика.
2. Архитектура и интериор:
 гъвкава приобщаваща и подкрепяща образователна среда;
 използване на всички пространствата в сградата като учебна среда;
3. Ангажирането на семейството и общността като важно партньорство за
развитие на успешно училище на бъдещето.
4. Образователно лидерство – насочено към самооценка и организационно
развитие.
5. Разширяване и допълване на ролевите позиции на учителя, който влиза почесто и по-успешно в роли на фасилитатор, коуч и активатор, ментори и създател на
мрежи и общности.


изискванията на хибридното и/или на виртуалното училище

Ефективното провеждане на учебен процес в електронна среда от разстояние
постави изисквания към сектор „Образование“ за овладяване на работата с различните
функционалности на електронни платформи като Microsoft Teams, Google Work for
Education (Google G Suite за образованието) и MOODLE. Платформите работят с
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всички операционни системи и са достъпни от всяко електронно устройство на
български език. Ефективно взаимодействие от разстояние се осъществява и чрез
различни приложения, инструменти, ресурси и други сред които са Mozza Book, Khan
academy, Shkolo BG, Уча.се. Създаден е Център за помощ (Help Desk), обучителни
видеа и уебинари. Всеки участник в образователния процес ползва персонален акаунт
към избраната от училището електронна платформа, както и допълнително
предоставените и избрани от учителя електронни платформи, обучителни сайтове,
виртуални образователни игри, дигитални учебни ресурси и др.
Общият ефект на дигитализацията в сектор Образование се отразява на заетите
лица в няколко посоки:


промяна на организацията на работа и труд. Директори и учители се наложи

екстремно да овладяват дигитални умения за управление и администриране на
образователния процес, за провеждане на учебния процес, за комуникация както в
училищната общност, така и с извънучилищни общности. В този контекст, се увеличи
административната тежест на учители и директори, както и интензитета на труда
особено при ротационни модели на ОРЕС и присъствено обучение. Наблюдава се
тенденция за увеличаване на двигателни, гласови и други заболявания на учителите.
Увеличават се проблемите на психичното здраве на учителите и появата на бърнаутсиндром.;


появи

се

безапелационната

необходимост

от

поне

един

системен

администратор в училище. Тази професионална ангажираност често е невъзможно да се
съвместява от учители по ИКТ и се назначава допълнително специалист.;


заетите в сектор Образование се налага да овладяват нови и нови дигитални

умения, които в бъдеще е възможно да доведат до извеждането на нови професии,
които ще изискват нови професионални квалификации „учител“ като:
- учител - дизайнер на учебни ресурси;
- учител - дизайнер на невро-образователни ресурси;
- учител - дизайнер на образователни игри или образователен гейммастер;
- учител - дизайнер на STEM училищна среда;
- учител - дизайнер на приобщаваща образователна среда;
- учител - дизайнер на образователна виртуална реалност;
- учител - дизайнер на образователни роботи;
- учител - дизайнер на интелигентна образователна среда за ученици;
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- учител - дизайнер на интелигентна образователна среда за ученици със
специални образователни потребности;
- и много други.
Възможно е извеждането на нови професионални квалификации в интерфейса на
науките и в интерфейса на услугите, като ще отпадат тесните специализации и ще се
появяват нови интердисциплинарни професии и професии, които са свързани с
дейности от разстояние в електронна среда.
Ще се появяват нови професии, свързани с развитието на интелигентния средови
контекст - Smart домашна среда, Smart образователна среда, Smart градовете и т.н.; с
приложението на нови технологии в ежедневието и социалния свят - роботика,
нанотехнологии, изкуствен интелект и др.; с осигуряването на психично и физическо
здраве и благополучие за човека – информационните технологии в здравеопазването
навлизат бързо и бурно, фитнесът на ума и на тялото могат и се реализират виртуално,
персоналното здраве и финансите изискват друг персонален и социален мениджмънт и
т.н.
5. Специфичните дигитални умения по професии/длъжности
В края на 2020 г. се направиха промени и по отношение на квалификацията на
педагогическите специалисти с които се даде възможност тя изцяло да се провежда от
разстояние в електронна среда. Това стана с приетата Наредба за изменение и
допълнение на Наредба 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. С тези изменения
синхронно обучение от разстояние в електронна среда се разглежда като „присъствено“
обучение в при професионално педагогическите специализации и квалификационните
курсове завършващи с квалификационни кредити, провеждани с педагогически
специалисти (чл. 60, ал. 2 в т. 3 и чл. 49, ал.1, ал. 2 и ал. 3 ). Така обучението за
повишаване на квалификацията „се извършва по програми в присъствена, включително
и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда“. От своя страна
обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени, включително
и при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не по-малко от 50 на сто
от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените академични
часове се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от
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обучителя задача, за които следва да е налице документиран резултат“ (Наредба за
изменение и допълнение на Наредба 15 от 2019, 2020).
Преминаване на квалификация на учителите от форма на присъствено обучение
към обучение изцяло в електронна среда от разстояние, е свързано и с определени
изисквания и спазване на задължителни мерки. Така в случаите, когато обучението за
повишаване на квалификацията се извършва по одобрена програма, която предвижда
синхронно обучение от разстояние в електронна среда се поставят и определени
изисквания към обучителната организация и електронна платформа чрез която се
провеждане на обучението, която трябва да:
 „позволява конфигуриране и използване на виртуална стая за видео- и аудио
връзки; разговор, чат, споделяне на екрана на преподавателя, визуализация на различни
информационни обекти (текст, презентация, изображения, мултимедия и др.);
 поддържа запис на обучението с възможност за контролирано споделяне на
записа;
 поддържа вход със служебните акаунти, създадени и поддържани от
Министерството на образованието и науката за всички учители в домейна
@edu.mon.bg;
 различава типовете потребители (обучител, участник, експерт) и позволява
администриране и достъп до различните функционалности и ресурси;
 осигурява създаването на различни по структура тестове за завършване на
обучението с възможност за автоматична оценка, запис на резултата и обратна връзка
за всеки отделен курс“ (Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15…, 2020).
Квалификационното обучението от разстояние в електронна среда на учителите,
включва различни форми като:
 онлайн учебни часове (синхронно форми)
 самоподготовка (асинхронни форми)
 елементи на кореспондентско обучение (предоставяне на печатни учебни
материали) в случаите когато обучаваните нямат възможност да се включат в някоя от
различните форми на електронно обучение
 текуща обратна връзка за резултатите от обучението
 оценяване.
Относно повишаване на квалификацията на учителите са структурирани:
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1. уеб страница на Европейската комисия с възможности за самостоятелно
повишаване на дигитални умения с включени безплатни онлайн курсове, уроци и
учебни

материали,

до

игри

и

дейности,

базирани

на

изкуство.

(https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_bg
).
2.

Европейската

онлайн

платформа

за

училищно

образование

(https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/index.htm ), на която може да се намери
информация за уебсайтовете на държавите членки за онлайн училищно образование.
3. уеб страница за обмен на добри практики, споделяне на опит за ОРЕС, връзки
към безплатни ресурси и инструменти. (https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm),
създадена благодарение на eTwinning, общността на училищата в Европа.
4. Проект на Национална програма „Дигитална квалификация“. В нея са
посочени необходими притежавани дигитални умения в сектор Образование като:
 използване на интерактивни презентационни системи;
 създаване на интерактивни, мултимедийни и интернет-свързани учебни
ресурси, в т.ч. презентации, подпомагащи преподаването и ученето;
 използване на облачни технологии;
 използване на 3D скенери и 3D принтери;
 използване на добавена, виртуална и смесена реалност;
 използване на дигиталните технологии за оценяването на прогреса и
постиженията на студентите;
 поддържане на киберхигиена и осигуряване на киберсигурност.
Дигиталните умения са необходими не само за реализиране на образователния
процес, но съща така и за задоволяване и отговаряне на изискванията на пазара на
труда. Започна провеждането на квалификационни курсове за дигитални умения на
заетите в сектор Образование. Квалификационните курсове се провеждат от
Университети, в които има доказани специалисти в областта на ИКТ и електронното
образование; от НПО, които имат признати програми за обучение от МОН.
Квалификационните курсове се провеждат както със самостоятелно презентиране от
Университети

и

НПО, така и

по Национална програма Квалификация на

педагогическите специалисти. Броят на квалификационните курсове за дигитални
умения на заетите в сектор Образование непрекъснато се увеличава за да отговори на
потребностите на пазара на труда и на иновациите в образованието.
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Според направено изследване по Проект 19BG04 България: Пътна карта за
развитие и реформиране на политиката по отношение на учителите в България (2020),
„комбинацията от квалификация, практически умения за преподаване и чувството на
увереност в способностите им (обикновено функция на педагогическия стаж) се
отразяват пряко върху мотивацията на учителите за преподаване на математика и
природни науки. Не е такъв случаят в България, където мотивацията на учители с
висока формална квалификация и дълъг педагогически стаж (средно 25 години) е под
средните стойности за всички участващи страни“. Направеният извод е че няма пряка
връзка между формалната квалификация на учителите, техните педагогически
умения, педагогическите методи, които използват и мотивацията им да
преподават по основни предмети като математика и природни науки.
Janssen, Stoyanov, Ferrari, Punie, Pannekeet, & Sloep (2013). извеждат Рамка за
дигиталните компетентности на учителите, в която посочват развитие от дигитална
грамотност в дигитални компетентности.
Компетентност
Функционална

Знания и разбирания за
терминология, използване на дигитални технологии за базисни
цели

Интегративна

ефективно интегриране на дигиталните технологии в
ежедневието

Специализирана

оптимизиране на използването на дигитални технологии за
работни и творчески цели

Комуникация и

дигитално поддържана мрежа за съвместно развитие на знания

сътрудничество
Мениджмънт на

използване на дигитални технологии за достъп, организиране,

информацията

анализ и преценка за уместността и точността на дигиталната
информация

Поверителност и

мерки за защита на личната самоличност, данни и сигурност

сигурност
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Правна и етична

социално подходящо поведение в дигитална среда,
включително правно и
етични фактори, свързани с използването на дигитални
технологии и съдържание

Технологии и

контекста и използването на дигиталните технологии и

общество

въздействието им върху хората и обществото

Учене с и за

нововъзникващите дигитални технологии и как те могат да се

технологиите

използват за подпомагане на ученето през целия живот

През 2017 година Европейската комисия публикува Digital competences 2.0 –
Рамка за дигитална компетентност, където се идентифицират ключови компоненти на
дигиталната компетентност в 5 области:
a.

Грамотност, свързана с информация и данни: формулиране и

дефиниране нуждата от информация, способност за намиране, извличане, съхраняване,
управляване и организиране на дигитални данни, информация и съдържание.
b.

Комуникация

и

колаборации:

способност

за

взаимодействие,

комуникиране и сътрудничество чрез дигитални технологии, през призмата на
културно разнообразие и разлика в поколенията. Умение да управлява собствената си
дигитална идентичност и репутация.
c.

Създаване на дигитално съдържание: свързано със създаване и

редактиране на дигитално съдържание. Способност да подобрява и интегрира
определен род информация към съществуващи системи за управление на знания.
d.

Сигурност: способност да защитава дигитални устройства, съдържание,

лични данни и поверителност в дигитална среда. Осъзнатост относно въздействието на
дигиталните технологии върху околната среда.
e.

Решаване на проблеми: способност за идентифициране на потребности

и проблеми и знание за решаването им в дигитална среда. Използване на дигитални
средства за създаване на иновативни процеси и продукти.
През 2018 г. Европейската комисия издава, като допълнение на първата, нова
версия – Рамка за дигитални компетентности за граждани с 8 нива на владеене и
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примери за употреба (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with
eight proficiency levels and examples of use).
Сериозните

структурни,

технологични

и

педагогически

промени

в

образователните организации налагат преосмисляне на цялостната концепция и
практика на системата за продължаващо образование на действащите учители.
Квалификацията на педагогическите специалисти трябва да се насочи към усвояване и
развиване на ключови компетентности и „грамотности” от страна на педагогическите
специалисти, свързани с уменията на 21 век характерни за Образование 4.0.:
 умения за учене и иновации – сред тях са станалите особено популярни умения
от групата на „4-те К” (умения за креативност или творчество; за критическо мислене;
за колаборативност или за работа в сътрудничество с други хора, в т.ч. работа в мрежи;
комуникативни умения или умения за общуване, в т.ч. виртуално, с помощта на
дигитални устройства);
 умения, свързани с търсене и използване на информация, различни медии и
технологии; умения за живота и кариерата – сред които са уменията за справяне с
проблеми, адаптиране към промените, екипна работа и др.“ (Гюрова, В., Гьорева, 2019).
 професионално-педагогически умения необходими на съвременните учители
като:
- Организиране на ситуации в обучението.
- Ръководене на прогреса в обучението.
- Създаване на развиващи мероприятия.
- Включване на учениците в тяхното обучение.
- Работа в екип.
- Участие в управлението на училището.
- Информиране и включване на родителите.
- Използване на новите технологии.
- Свързани с професионалните и етическите проблеми на професията.
- Ръководене на собственото продължаващо усъвършенстване (Господинов,
2005)
От друга страна в условията на затворени училищни сгради и осъществяването
на „кризисно обучение“ от разстояние се променя и формата на реализиране на
продължаващата квалификация на действащите учители - обученията от занятия „очи в
очи“ преминават в електронна синхронна и/или асинхронна среда. Онлайн обучението
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е „ефективен начин за учителите да постигнат академични или други мотивационни
цели получаване на сертификати, като увеличение на, като същевременно изпълняват
различни професионални ангажименти. Използването на електронни инструменти в
такива онлайн курсове може да бъде ефективно средство за улесняване на съвместно
учене и споделяне на професионален опит в рамките на малка група, тъй като
участниците в екипната дейност могат да обработват информация, да увеличават
знанията си и да водят дискусии за собствената си и чужда иновативна практика на
преподаване“ (An, Kim, Kim, 2008).
Възможностите и предимствата на дистанционната, електронната форма на
обучение прилагана за осъществяване на продължаващата квалификация на учителите
се състоят главно в следното:


широк достъп за обучение на педагогическите специалисти от различни

групи.;


обучение непосредствено от работното място или от дома, без откъсване

от основните задължения;


гъвкав обучителен график - обучение в удобно време и без географски

ограничения;


интензивност и продължителност на ученето съобразно индивидуалните

потребности и ангажименти на обучаваните;


ефективно взаимодействие както с преподавателя, така и с другите

обучавани;


конкурентна цена и ниски общи разходи по обучението;



опростено и ефективно използване на електронните инструменти и

повишаването на дигиталната грамотност на педагогическите специалисти;


развитие на допълнителни умения (работа с компютър, с интернет) и

качества (дисциплинираност, мотивираност, самоконтрол, способност за самооценка);


модел на гъвкаво и персонализирано обучение през целия живот, при

който се отделя индивидуално внимание към интересите и потребностите на
обучавания и се реализира комуникация в реално време;
Наред с явните си предимства, осъществяването на „дистанционно обучение при
квалификацията на учителите е свързано и с определени рискове и недостатъци, които
могат да бъдат разграничени на общи, свързани с електронната форма на обучението от
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разстояние обучение изобщо, и специфични, касаещи конкретно продължаващото
професионално обучение. Към общите се отнасят:


възможни технически проблеми (неизправност на компютъра, лошо

качество на интернет връзката);


проблеми с идентификацията на обучаваните;



недостатъчно ниво на информационна култура и дигитални уменията

обучаемите, и на обучаващите;


проблем със защитата на учебните материали и авторските права на

съставителите;


трудности с адаптацията на учебните програми към индивидуалните

интереси на всеки обучаем;


ограниченост в приложението на различните педагогически подходи ;



проблеми с личната дисциплина, самоконтрол, организираност и

отговорност;


загуба на умения за вербална комуникация;



акумулиране на зрителна и обща умора от работата с електронни

средства“ (Шишманова, 2014)
Към специфичните за квалификационните обучения недостатъци могат да се
посочат:


приоритетно внимание към обучителния за сметка на работния процес

незадоволително изпълнение на служебните ангажименти;


ниска степен на ангажираност и недостатъчна активност в обучителната

система, поради служебна или лична заетост;


неосъзната потребност и формално отношение към учебния процес, в

случаите, когато обучението е инициирано от работодателя;


недостатъчна мотивираност и ресурсна ограниченост (финансова,

техническа, технологична, организационна) на фирмите за реализация на подобно
обучение и др. (Шишманова, 2014)
Полезна концептуализация на учителските компетенции като динамична
комбинация от когнитивни и мета-когнитивни елементи. (González & Wagenaar, 2005)
Feiman-Nemser (2008) извежда четири основни аспекта: да се научиш да мислиш, да
знаеш, да чувстваш и да действаш като учители. Да се научиш да мислиш като учител
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предполага критично разглеждане на вярванията и педагогическо мислене. Да се
научиш да знаеш като учител изисква задълбочени познания по предмет и
педагогическо съдържание (PCK), както и познанията за новите технологии,
приложени към предметното обучение (PTCK-Pedagogical Technological Познание за
съдържанието) (Mishra & Koehler, 2006). Тези три набора от знания се нуждаят от
метакогнитивната подкрепа умения (учене и управление на знания; стратегии за
размисъл) за учителите да извличат и използват знания ефективно (Feiman-Nemser,
2008). Да се научиш да се чувстваш като учител е свързано с професионалната
идентичност: интелектуална и емоционални аспекти (Hagger & McIntyre, 2006). Да се
научиш да действаш като учители включва интегриране на мисли, знания и нагласи в
практики, основани на последователни принципи (Feiman-Nemser, 2008), (по Mishra &
Koehler, 2006).
Визираната концептуализация на компетентностите на учителите, пречупени
през призмата на процеса на дигитализация, получават окраска за научаване на
дигитално мислене, за знания за дигитални технологии и дигитални продукти, за
чувстване на дигиталността като ефективност и приложимост без фаворизиране и
педагогически действия на учителя в и чрез дигитална среда и дигитални технологии с
синхрон със съхраняване на ценни традиционни педагогически модели и методи в
иновативно и интригуващо образователно пространство за учениците.
Falloon, G. (2020) предлага описателна Рамка (SAMR заместване, увеличаване,
модификация, предефиниране), която картографира различни образователни употреби
на технология йерархично спрямо нива или етапи – напредвайки от заместване
(„правене на дигитално ниво на това, което традиционно се извършва с помощта на
конвенционални ресурси) до предефиниране ( учебна програма, педагогика и практика,
преосмислени чрез дигитални технологии). SAMR е широко приет от преподаватели и
училища като прагматично ръководство за насочване на напредъка в развитието на
ИКТ, тъй като те работят към това, което се разглежда като утопична позиция на
предефиниране на учебната програма чрез технология.
ТРАНСФОРМАЦИЯ
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РЕДЕФИНИРАНЕ
технологиите позволяват създаването на нови задачи, немислими преди

МОДИФИКАЦИЯ
технологията позволява значително редизайн на задачи
ПОДОБРЯВАНЕ

УВЕЛИЧАВАНЕ
технологията действа като директен заместител на инструмента с функционално
подобрение

ЗАМЕСТВАНЕ
технологията действа като заместител на инструмента, без функционална
промяна

Рамката на SAMR е ефективна за студенти и за практикуващите учители, защото
се фокусира на описателни „целеви точки“ и върху описание на нива на интеграция на
технологии, базирани на предмети, отразявайки тясно тълкуване на разбиранията, от
които се нуждаят студентите в обучение си за бъдещи учители като е представен похолистичен и всеобхватен набор от възможности, изискван от разширения поглед върху
дигиталната компетентност към които да развиват своята практика. В същото време
Рамката не предоставя конкретни илюстрации на вида практики, които биха могли да
представляват всеки етап, или начини за преминаване през етапите – нито пък изрично
отчита поддържащите и необходимите педагогически, технологични и учебни промени
в дизайна.
6.
Предстояща модернизация
инвестиции в ново оборудване
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на

съществуващите

устройства и

В доклада „Тенденции, оформящи образованието 2022“ от 18 януари 2022 г. на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и съответстващите
„Сценарии за бъдещето на училищното обучение“ в Сценарий 4 „Учете се, докато
вървите“ е посочено:
- „Дигитализацията направи възможно оценяването и сертифицирането на
знания, умения и нагласи по дълбок и почти мигновен начин.
- Образованието се основава на дигитални технологии и изкуствен интелект, за
да използва колектива интелигентност и решаване на проблеми от реалния живот.“
(https://www.oecd.org/education/ceri/Brochure-Four-OECD-Scenarios-for-the-Futureof-Schooling.pdf )
Образователните институции, за да отговорят на сценариите за бъдещето на
образованието и на изискванията на пазара на труда се налага постоянно да въвеждат в
образователния процес нови, нови и още по-нови дигитални технологии, които към
настоящия момент могат да се свържат с:
- въвеждането на STEM и STEAM обучения;
- образователната дигитална игровизация;
- образователната роботизация;
- Интернет на образователните неща (IoET/IoLT модел) или Интернет на
учебните неща за приобщаващо образование;
- AI-Edge платформа за обучение (платформи за обучение, базирани на
изкуствен интелект);
- виртуална и добавена реалност (Virtual Reality (VR) and Augmented Reality
(AR);
- машинно обучение (Machine learning);
- блокчейн технологии (Blockchain technology);
- големи бази данни за приобщаващо преподаване (Big Data for inclusive
teaching)
- стимулации в реално време на учебно съдържание;
- въвеждане на E-learning и M-learning при директно, смесено и хибридно
обучение;
- изучаване на анализи за образование (Learning Analytics for Education);
- анализ на данни и наука за данни в образованието (Data Analysis and Data
Science for Education)
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- дигитална медиация за социални

взаимодействия в приобщаващото

образование;
- достъпни масивни отворени онлайн курсове (MOOCs) и достъпни отворени
образователни ресурси (OERs);
- сигурност и доверено обучение;
- взаимодействия учител - ученик-устройство, базирани на изкуствен интелект;
- технологии за дистанционно наблюдение (Remote Sensing Technologies) и
други.
Дигиталните умения в сектор Образование са на фокус на световната общност и
са перспективен тренд не само по отношение на отделното заето лице, но и по
отношение на цялостното развитие на образованието по света. Ако институциите в
сектор Образование желаят да бъдат иновативни или поне да актуализират своята
дейност със съвременни съществуващи дигитални технологии, модерни електронни
устройства и мощности, но инвестирането в ново електронно оборудване е неизменна и
почти задължителна тяхна дейност.
7. Дефиниране на длъжностите и определяне на образователните
институции включени в изследването и анализа за икономическа дейност
„Образование“
В анализа на дигиталните компетентности бяха включени следните ключови
длъжности от сектор Образование:
1
2
3
4
5

1112
1345
233
2330

6
7
8
9
10
11
12
13

2341
2342
235
2352
2353
2354
2355

234

2356

14 2359

7036 Началник, регионално управление на образованието
Ръководители в образованието
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно
възпитание и подготовка
Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Учители в предучилищно възпитание и подготовка
Други преподаватели
Учители за лица със специални образователни потребности
Други учители/ преподаватели по чужд език в занимания по интереси
Други учители/ преподаватели по музика в занимания по интереси
Други учители/ преподаватели по изкуства в занимания по интереси
Други учители/ преподаватели по информационни технологии в занимания
по интереси
Други преподаватели, н.д.

53

15
16
17
18
19
20

5001 Библиотекар
Помощници на учители
2002 Касиер, домакин
2003 Касиер, счетоводство
0001 Общ работник
Преподаватели във висши училища

2622
5312
4311
4311
9622
2310

В самото изследване, свързано с анализ от страна на заинтересовани лица бяха
включени следните образователни институции:


Национална търговско-банкова гимназия град София



ПГВМ "Д-р Димитър Димов" град Ловеч



ПГГСД "Сава Младенов” град Тетевен



ДГ № 8 "Проф. д-р Елка Петрова". град София



ДГ № 14 "Дружба" град Варна



IV ДГ "Детелина" град Дупница



98 НУ "Св. Св. Кирил и Методий" град София



НУ "Христо Ботев" град Пловдив



НУ "Васил Левски" град Лозница



15. ОУ "Адам Мицкевич" град София



ОУ "Св. Климент Охридски" град Плевен



ОУ "Митрополит Авксентий Велешки" град Самоков



ОУ "Ангел Кънчев" град Асеновград



ОУ "Никола Парапунов" град Разлог15



ОУ "Христо Ботев" село Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив



I СУ "Пенчо Славейков" град София



II АЕГ "Томас Джеферсън" град София



ПЕГ "Никола Вапцаров" град Шумен



СУ "Максим Горки" град Стара Загора



СУ "Никола Вапцаров" град Момчилград



СУ "Васил Левски" град Севлиево



СУ "Иван Вазов" град Вършец



НПГПТО "М. В. Ломоносов" град София



ПГТ "Макгахан" град София



ПГХТТ град Пловдив
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ПГТО "Добри Желязков" град Сливен



ПГТ "Иван П. Павлов" град Русе



ПГСС град Бяла, обл. Варна



ПГТЛП. град Попово



ПГЗ "Стефан Цанов" град Кнежа
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III. S.W.O.T. АНАЛИЗ НА СЕКТОРА
Принудителната дигитализация промени напълно живота на всеки човек и на
обществото като цяло. Дигиталната свързаност предполага, че идентичностите се
променят, а не изчезват. Дигиталните пазари улесняват събирането на купувачи и
продавачи във времето и пространството; а социалните мрежи предоставят
пространство за индивидуално и колективно изразяване и творчество, като
същевременно ни позволяват общуване със света. Но дигитализацията има своите
отрицателни страни. Докато дигиталната ера породи изцяло нови категории работа,
като управлението на социалните медии, автоматизацията направи други работни места
остарели. И въпреки че дигитализацията може да помогне за справяне с много от
рисковете, свързани с повишената слабост и зависимост в нашите застаряващи
общества, тя също така открива нови заплахи
1.

Вътрешна среда: Силни страни; Слаби страни; Възможности;

Заплахи;
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Целенасочена и последователна

Нисък дял на участие на България

политика за подобряване на обхвата в в образование и грижи в ранна детска
предучилищното

образование

и възраст в сравнение със средния за ЕС;

повишаване на неговото качество;

Ниско ниво на познавателни и

Създадени условия за социално социалноемоционални
включване

и

за

подобряване

познавателните

и

умения,

на необходими за училищно обучение у

социално- деца, за които българският език не е

емоционалните умения на децата преди майчин;
постъпване в училище (регламентирано
задължителното
образование
включително

от
за

Липсва регламент за иновативни

предучилищно детски градини;
4-годишна

възраст,

възстановяване

на притежават функционална грамотност в

такси, дължими от родители);
Целенасочени

политики

Висок дял на лицата, които не
областта на четенето, математиката и

за природните науки;

повишаване на авторитета, социалния
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Застаряване

в

учителската

статус и квалификацията на учителите;
Резултати

от

професия, съчетано с недостиг в отделни

обучението, предметни области;

свързани с придобиването на ключовите
компетентности;

Затруднена

реализация

на

трудовия пазар на завършилите поради

Обновена

и

разширена недостатъчно

съответствие

на

материална база в детските градини и придобитите умения с изискванията на
училищата

реалната икономика;

Създадени

условия

за

приобщаващо образование

Недостатъчен
оценка

на

мониторинг

въздействието

и
от

Увеличен прием на ученици в иновативните дейности и обмяната на
училища, предлагащи обучение в STEM иновативни практики;
направления

и

за

придобиване

на

професионалното образование;
Приоритизирани
дигитализация

в

Липса на утвърдена култура за
креативност и новации в управлението

политики

за на

институциите

образованието, предучилищното

включително във връзка с прехода към образование,
дигитала и зелена икономика;
Въведено

от

системата

и

за

на

училищното

сътрудничество

и

споделяне на ресурси между тях;

обучение

за

Липса на утвърдена култура за

придобиване на дигитални умения и изграждане и развиване на ефективни
предоставен достъп в училищата до училищни общности и на системно
безплатен

интернет

и

дигитални взаимодействие

ресурси;

подобряване

Създадени условия за развитие на обучението,

с
на

родителите

за

резултатите

от

възпитанието

и

креативност, творчество и иновации социализацията.
включително чрез изграждане на мрежа
от иновативни училища

Незадоволително

равнище

на

дигиталните умения на участниците в

Създадени условия за изграждане образователния

процес

-учители

и

на мрежи от образователни и други ученици;
институции, включително свързани с
успешното

въвеждане

на

ИКТ

Отсъства системен и комплексен

= подход към решаването на задачите за

Например мрежата на Училища в облака информатизация на образованието и
в Община Пловдив;
Създадени

науката
мрежи

от
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Липса на единна информационна

педагогически
към

специалисти насочени и

споделяне

на

проблеми

комуникационна

среда

и

на

и национална ИКТ инфраструктура за

взаимопомощ при използването на ИКТ

съхранение

и

обработка

на

Гугъл сертифицирано обучение образователна и научна информация
на учители и други педагогически
специалисти

Липсва

система

квалификация

на

за

постоянна

образователните

специалисти за ефективно използване на
съвременни ИКТ в учебната работа
Има

съществен

дефицит

на

квалифицирани ИТ специалисти, който
рязко се усеща във всички отрасли на
образованието и науката
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Устойчивост и надграждане на
политиките

за

дигитализация

Недостиг на учители по отделни

в специалности, включително по ИТ;

образованието, включително във връзка
с

прехода

към

дигитала

и

Липса

на последователност

в

зелена утвърждаването на образованието като

икономика;

хоризонтална политика;

Съгласуваност на действията на
заинтересованите

институции

Продължаващо задълбочаване на

за неблагоприятните

демографски

предоставяне на възможности за учене тенденции и засилване на негативните
през целия живот и за утвърждаване на им
нагласи за устойчиво развитие;

ефекти

върху

образователната

система;

Преодоляване на разпокъсаността

Предаване на неграмотността и на

на грижите и образованието в ранна неравностойното социалноикономическо
детска

възраст

между

различните положение

между

поколенията

и

институции и постигане на единна и отрицателните им въздействия върху
цялостна система за ОГРДВ;

ефективността

на

включването

в

Осигуряване на модерна, сигурна, образование;
достъпна

и

екологична

среда

и

Отказ от промяна на фокуса на

превръщане на детските градини и обучението
училищата в център в общността;

трудности

поради
да

нежелание
се

Подкрепа и развитие на култура компетентностния подход;
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и

прилага

за иновации, креативност и споделяне на

Консервативни

добри практики чрез обединяването на нагласи

и

обществени

ограничена

подкрепа

за

детските градини и училищата в мрежи изпреварващи промени в сферата на
и на учителите в общности;

образованието

Въвеждане и утвърждаване на развитието

в

съответствие

на

с

технологиите

и

интегриран подход при формирането и обществото;
прилагането

на

политиките

и

при

оценката на тяхното въздействие;

Недостатъчно развита система на
организационна

култура

между

Устойчивост на политиките за различните институционални нива за
включване и трайно приобщаване в методическа
предучилищното

и

училищното върху

образование;

подкрепа,

индивидуалния

фокусирана
напредък

на

конкретния ученик;

Устойчивост на политиките за

Недостатъчно развита система от

образователна десегрегация и превенция единни
на вторичната сегрегация;

индикатори

институционалния

Фокусиране на обучението към училището)

по

за

отчитане

напредък
определена

(на

тема

в

формиране и развитие на умения за контекста на резултатите от обучението
живот и работа през XXI век;
Формиране

и

Прекомерно

развиване

върху системната работа с родителите;
използване

на

на кризисното образование в условията на

ефективни училищни общности с акцент пандемия,
Балансирано

удължаване

свързано

с

обучение

от

разстояние в електронна среда
на

Недостиг на учители по отделни

дигиталните образователни решения и специалности, включително по ИТ;
на

традиционното

учене

съобразно

възрастта на обучаваните;
Формиране
учениците

на

и

застаряване
умения

и

педагогическите
актуализиране

на

дигитално съдържание;
Редуциране достъпа до вредно
или незаконно съдържание в интернет на
децата/учениците

в

на

тенденция

за

работещите

у професионалисти в сектор Образование

специалисти за създаване, редактиране,
обогатяване

Продължаваща

образователните
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институции;
Развиване на умения за създаване,
използване и моделиране на изкуствен
интелект;
Разширяване на възможностите за
използване на социалните мрежи за
обучение и самообучение;
По-

широко

използване

на

интегрирани образователни платформи и
облачни технологии;
Създаване на условия за обучение
за

дигитални

технологии

в

извънучилищните центрове за подкрепа
за личностно развитие;
Увеличаване броя на крайните
електронни устройства в институциите
от системата на предучилищното и
училищното образование;
Осигуряване

на

свободен,

защитен/безопасен достъп до интернет
на

учениците

институциите

и

студентите

от

системата

в
на

предучилищното училищното и висшето
образование;
Осигуряване

за

безвъзмездно

ползване на достъп до електронно четим
учебник на съответните учебници –
печатни издания за учениците от I до VII
клас;  Въвеждане и използване на
системи

с

училищното

изкуствен
и

интелект

в

професионалното

образование и обучение;
Увеличаване

на

приема

за
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обучение

на

ИТ

разширяване

специалисти

чрез

мрежата

от

на

професионални

и

профилирани

гимназии;
Развиване

и

използване

технологията „Интернет

на

на нещата“

(IoT) за целите на образователната
система.

2. Външна среда: Силни страни; Слаби страни; Възможности; Заплахи.
Външната среда на сектор Образование може да включва различни фактори като
демографски,

политически,

икономически

и

социално-културни

фактори.

Образованието е самостоятелно функционираща система, но същевременно не е
напълно независима от протичащите политически, икономически и социални процеси.
Дигитализацията на образованието, в това число и дигиталните умения на учителите се
влияят от множество вътрешни и външни фактори за училищната организация. Трудно
може да се оформи константен концептуален континиум от външните фактори на
влияние на формирането на дигитални умения в Сектор Образование, но могат да се
отбележат най-значимите от тях.
Всяка една образователна система осъществява своето функциониране в
свързаност и зависимост на националната политическа система. В този контекст,
държавните институции, които планирането на образователната политика носят
отговорност за ефективността и качеството на образованието, включително и в
електронна среда. „Каквато и да е методологията или политическата ориентация,
изследователите на образованието трябва да имат документирани политики които са
необходими за създаване на училища, които учениците и учителите заслужават“
(Славин, 2002).
Икономическите фактори, свързани с работните места, работната заплата,
условията на труд също са определящи за развитието дигитални умения на рана сектор
Образование. „Факторите на удовлетвореност, идентифицирани за учителите, са
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склонни да се фокусират върху самата работа, а факторите на неудовлетвореност са
склонни да се фокусират върху условията на работа (Sergiovanni, 1967).
Социалните фактори също оказват влияние на развитието на дигиталните
умения в сектор Образование, в контекста на синхронизиране на академични
очаквания, академично поведение и академични постижения от страна на учители и от
страна на ученици, и съобразно претенциите и аспирациите на родителския и
обществен контекст.
Всеки от визираните фактори е в дихотомна зависимост от училищното
управление и влияе решително и безапелационно на развитието на образователната
организация.
Въпреки, че слабите страни и заплахите към настоящия момент са
минимизирани спрямо силните страни и възможностите, то не следва да се
пренебрегват проблемите и застрашителните обстоятелства.

СИЛНИ СТРАНИ
Наличие

на

СЛАБИ СТРАНИ

държавна

политика

Повишаване на естествената и

подкрепяща формирането на дигитални физическа интензивност на учителския
умения у учителите;

труд;

Подкрепа за формиране и развитие

Увеличаване

на

на дигитални умения у учителите от страна административната тежест;
на

МОН,

синдикални

организации,

обществото и др.;
Реализиране

Увеличаване

времето

за

комуникация с училищни общности;
на

повсеместно

Зависимост

обучение – по всяко време и на всяко свързаност
място;

връзката
Подкрепа

на

от

от

качество
на

Интернет
на

–

интернет-

поддържането

на

училищното дигиталните умения;

ръководство за формиране на дигитални
умения при учителите;

Недостатъчни
ресурси

Увеличаване на многообразието от учител

финансови

за обезпечаване на всеки
с

електронни

устройства,

учебни ресурси, използвани в процеса на интернет-връзка, необходимия хардуер
обучение;
Окуражаване

и софтуер и т.н.;
на

субективната
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Технически

проблеми

с

перцепция за учителска общност;

електронните

устройства,

за

които

Наличие на позитивни атитюди от учителите е необходимо да отделят
социума

към

притежавани

дигитални средства или време;

умения на учителите;

Рискова

Наличие на позитивни атитюди от недостатъчно
училищната

общности

гравитиращите хигиенни

екологична
спазени

среда:

санитарни

условия,

липса

и
на

около нея общности към учебен процес с универсален дизайн за сгради, среди,
демонстрирани

дигитални

умения

от материали и продукти и др.;

страна на учителите;
Осигуряване
заплащане
устройства,

при

Преекспонирането
на

работа

електронни

допълнително дигитализацията
с

електронни преподаване

за

по

сметка

продукти;

Неяснота
образователните

традиционни

и

по

отношение

на

ценности

Увеличаване на дните за отпуска електронните технологии;
при работа в електронна среда;
на

професионална

учителската

Аз-ефективност

и

професионална увереност;
Увеличаване
интензивността

и

на

честотата,

ефективността

на

партньорството със семейния контекст;
Увеличаване
интензивността

и

на

честотата,

ефективността

на

партньорството със колеги, ученици и
други учителски общности;
Увеличаване
интензивността

и

партньорството

с

на

на

образователни иновативни методи;

игри, дигитални инструменти и дигитални

Повишаване

на

честотата,

ефективността

на

неправителствения

сектор;
Само-инвестирането в развитие на
дигитални умения от учителите осигуря
повишаване на академичния успех на
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на

учениците;
Повишаване

на

участието

в

квалификационни курсове, провеждани в
електронна среда от разстояние;
Инвестирането в повишаване на
собствени дигитални умения от страна на
учителите

повишава

комплексната

им

професионална компетентност.
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Разгръщане и манифестиране на

Неефективни

творчески

заложби

у

политически

учителите

за решения за дигитализацията в сектор

разработване на учебни ресурси и др.;

Образование като например замяна на

Увеличаване на

персоналната и учител с робот-учител;

колективната отговорност за провеждане
на учебния процес;

Негативно

влияние

на

демографската криза върху заетостта в

Разширяване на възможностите за сектор Образование;
ефективно

реализиране

на

съвместно

преподаване в електронна среда;

Промяна на ценностни модели
на

обществото

по

посока

на

Повишаване на възможностите за доминиране на дигитално информиране
реализиране на персонализирано обучение;
Повишаване

на

над

структурирано

образование

в

когнитивната, електронна среда;

емоционалната и социалната ангажираност
на учителите;

Проблеми с трудовата заетост и
евентуални съкращения на работни

Подобряване

на

позитивния места;

педагогически психо-климат в училищната
среда;

Проблеми

с

дигиталното

управление на училището;
Повишаване на възможностите за

Проблеми

с

неефективни

екипни педагогически взаимодействия с управленски решения от страна на
училищните

и

извънучилищните директора

общности;

относно

електронни

платформи, отчети, модел на ОРЕС и

Формиране на учебно дигитално др.;
пространство

съобразно

интересите

и

силните страни на учениците;

Бюрократичен
работното място;
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контекст

на

Формиране на учебно дигитално

Проблеми с хуманизирането на

пространство съобразно развитието на Web социалната среда;
4.0 и Web 5.0

Проблеми с авторското право

Формиране на учебно дигитално относно създадени учебни ресурси,
пространство съобразно очакванията на учебни

материали

и

модели

на

обществото за Интернет на нещата в обучение;
образованието;

Проблеми

Създаване на масивни отворени оборудване

с

и

технологично

консумативи

за

онлайн курсове за обучение по определено електроните устройства;
учебно съдържание;

Проблеми със сигурността на

Включване в образователния процес провеждане на учебния процес при
на виртуална и на добавена реалност;
Създаване

на

нови

модели

нерегламентирано влизане в учебните
за часове от външни лица за училищната

образование чрез използване на мобилни организация;
приложения;

Проблеми с киберсигурност по

Създаване на нови модели за защита отношение

на

данни

на

ученици,

на дигиталната самоличност и дигиталната родители, учители;
идентичност;

Проблеми с баланса работа –

Създаване
социални

на

нови

взаимодействия

модели
в

за семейство и възможни конфликти при

дигитална дебалансиране;

среда;

Проблеми,

свързани

с

Създаване на успешна колаборация физическото здраве: зрителни, гласови,
между външни

и

вътрешни

фактори, двигателни

и

други

заболявания,

влияещи на повишаването на дигиталните главоболие и т.н.;
умения на учителите;

Проблеми,

Увеличаване на възможностите за психичното
обмен

на

професионален

опит

свързани

здраве:

с

преумора,

чрез психични и емоционални разстройства,

социалните мрежи, конферентни връзки, бърнаут и т.н.;
уеббинари и др.;

Ограничаване или спиране на

Инвестирането в повишаване на инвестициите на финансови и социални
собствени дигитални умения от страна на ресурси от заинтересовани страни в
учителите

създава

условия

за образованието;

професионално и кариерно развитие;

Неглижиране на традиционното
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Инвестирането в повишаване на образование за сметка на образованието
собствени дигитални умения от страна на онлайн;
учителите за създаване на условия за повисока

оценка

и

само-оценка

Липса

при киберсигурност

атестиране;

по

недостатъчна
отношение

на

авторски права;

Повишаване на Аз-ефективността и

Провеждане на обучение и/или

удовлетвореността от учебния процес при квалификации
хибридно обучение или при ОРЕС;
Провеждане
квалификации

или

в

на

обучение

електронна

обучители.
и/или

среда

за

повишаване на дигиталните умения;
Насърчаване

на

баланса

между

половете в областта на дигиталното и
СТЕМ образование;
Провеждане на дигитални стажове,
които изискват нови дигитални умения от
заетите лица в сектор Образование;
Повишаване

на

дигиталната

медийна грамотност.
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от

некомпетентни

IV. УЧАСТИЕ В СЕКТОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ
НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛЮЧОВИТЕ ПРОФЕСИИ
Анализ на анкетните проучвания със заинтересованите лица относно
съществуващите и необходими дигитални умения по професии и длъжности
В следствие на проведеното допитване със заинтересованите лица във връзка с
проучване на тяхното мнение за степента на дигитализация на основната дейност на
образователните институции и притежаваните общи и специални дигитални умения от
наетия от тях педагогически персонал, са анализирани 20 въпросника за интервю.
Разпределението на анкетните проучвания в зависимост от собствеността и големината
на образователните институции, която ги е попълнила, са представени на фигури 1а и
1б.
Фигура 1а

Фигура 1б
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Преобладаващата част от интервюираните образователни институции са
общински като собственост и средни като големина (до 250 педагогически специалисти
и непедагогически персонал)
Раздел I „Актуално състояние“
Към настоящия момент 73,7 % от интервюираните представители на
заинтересованите лица определят нивото на дигитализация на основната дейност на
образователните институции като средно – т.е. дигитални технологии се използват
предимно

в

административната

дейност

и

част

от

основната

дейност

на

образователната институция - образователната. 15,8% от организациите считат, че
нивото на дигитализация е ниско – т.е. дигитални технологии са използват на базово
равнище, предимно за целите на административната дейност. В малко над 10% от
образователните институции нивото на дигитализация на основната им дейност е
високо - преобладаваща част от основните дейности са дигитализирани посредством
използването на широк набор от нови технологии (Фигура 2)
Фигура 2

Относно типа на дигитални технологии, които се използват в образователните
институции, към настоящия момент, разпределението на отговорите е следното:


Софтуер за киберзащита използват 63,2%



Образователни организации прилагат широко специализирани софтуерни

продукти:
- при документооборота- 40%,
- финанси и счетоводство близо 50 %
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- инструменти за организиране на обучението /Learning Management System
(LMS)/ - като Google Classroom, ProProfs, 55 %
- инструменти за продуктивност и отдалечена работа (Microsoft 365, Google Apps,
63 %
- електронни учебници и е-материали
- електронен дневник,
 100% от организациите използват онлайн платформи за сътрудничество и
комуникация;
 близо 40% от прилагат облачни технологии, софтуери за киберзащита и
мобилни приложения/платформи;
 малко над 20 % използват елементи на умните класни стаи
 едва около 10% от респондентите използват сензори за регистриране на
информация и блокчейн технологии;
 Други технологии, които се използват са интерактивни дъски и дисплеи,
програмируеми играчки;
 За съжаление в около 10% от институциите не са въведени нови технологии.
Според респондентите технологиите, които следва да бъдат въведени през
следващите 5 години за подобряване на основната дейност на образователните
институции са:


специализирани софтуерни продукти:

- за оценка – 23 %,
- за управление на класната стая 23 %
- инструменти за организиране на работата на учениците - 25 %
 облачни

технологии,

софтуери

за

киберзащита

и

мобилни

приложения/платформи – близо 80%
 умните класни стаи – 68,4 % използват елементи на
 78,9% залагат на онлайн платформи за сътрудничество и комуникация,;
 3Д принтери 36,8%
 Блокчейн технологии 31,6%
На въпроса как оценяват ефекта от дигитализация на образователната институция,
интервюираните са отговорили по следния начин:
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75 % смятат, че по-високата степен на дигитализация подобрява качеството на

образователните услуги;


55% са на мнение че назрява необходимостта от по-високо квалифицирани

работници и служители и ще доведе до подобряване на условията на труд;
 67% са на мнение, че това ще доведе до по-голяма гъвкавост, бързина и свобода
на вземане на решения;
 53% от операторите считат, че по-високата степен на дигитализация ще
гарантира устойчивост на организациите. (Фигура 3)
Фигура 3

Ефектът от дигитализацията в сферата на дейността на
образователната институция
Не влияе осезаемо върху дейността на образователна…
10%
Гарантира устойчивост на образователна институция
Допринася за по-голяма прозрачност на работните и…
Допринася за създаването на нови работни модели
Повишава дигиталния стрес (изразява се в; натиск от…
Води до загуба на работни места
0%
Затруднява и усложнява работния процес
5%
Необходимост от по-високо квалифицирани работници…
По-голяма гъвкавост, бързина и свобода при вземане…
Подобрение на условията на труд
Подобряване на качеството на предоставяните от…
Повишаване на производителността на труда и…
Оптимизиране и автоматизиране на основни процеси в…

0%

10%

35%
30%
30%
25%
35%
45%
45%
55%
30%
30%
20%

30%

40%

50%

60%

Във връзка с наличието на служител/отдел, който да носи централизирана
отговорност по процесите на дигитализация в образователните институции 40% от
респондентите са отговорили, че тази роля се изпълнява от директора и педагогическия
съвет. В 20 от организациите с тази роля са натоварени системните администратори и
специална комисия. При 26,7% от организациите, няма такъв отдел или служител. (виж
Фигура 4)

70

Фигура 4

Според интервюираните лица проблемите, които възпрепятстват процеса на понататъшна дигитализация на образователните институции са:
 34 % от интервюираните лица са на мнение, че те се дължат основно на
недостатъчната квалификация на педагогическите специалисти;
 според 63 % – се определят от размера на инвестициите;
 само 20% от респондентите, считат че недостатъчната стандартизация на
процеси в организацията и липсата на чсни приоритети също оказва влияние върху
дигитализацията.
Относно появата на нови длъжности/ професии в образователните институции, в
резултат на навлизането на новите технологии в сектора, 15,8 % респонденти са
отговорили че това са преподавател по компютърно моделиране и системен
администратор.
Раздел II „Обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти и служителите в областта на дигиталните умения/компетентности“
На въпроса, свързан с наличието на собствен център за обучения, в който да се
провеждат курсове за усвояване/повишаване на дигитални умения/компетентности,
65% от образователните организации респонденти не разполагат с обучителен център.
Останалита образователни организации разполагат с такива центрове, в които се
провеждат специализирани обучения с вътрешни и/или външни експерти (Фигура 5).
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Фигура 5
Образователната институция разполага/не разполога с обучителет център и в
него се провеждат
не разполага със собствен обучителен център

30%

обучителен център, но той не предоставя възможности
(поради липса на специализирано оборудване,…
специализирани обучения, биха могли да се провеждат
обучения по общи и/или специфични дигитални умения с…
специализирани обучения, и биха могли да се провеждат
обучения по общи и/или специфични дигитални умения с…
специализираните обучения и обучения по общи и/или
специфични дигитални умения с външни обучители
специализирани обучения и обучения по общи и/или
специфични дигитални умения с вътрешни обучители
само специализирани обучения с вътрешни и/или външни
обучители

0%
0%
10%
10%
10%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

По отношение наемането на нови педагогически специалисти, 74% от
респондентите преценяват нивото на общите дигитални умения по информацията,
посочена в автобиография на кандидатите и 55% въз основа на документ за завършена
степен на съответстващо образование (Фигура 6). Положителен факт е че се наемат
нови педагогически специалисти – 15% въз основа на валидирани компетентности.
Фигура 6
Наемане на нови педагогически специалисти
Не за всички позиции са необходими
дигитални компетенции

5%

Въз основа на валидирани компетентности

15%

Не поставяме изискване за наличие на общи
дигитални умения/компетентности
Въз основа на документ за завършена степен
на съответстващо образование
Въз основа на информацията, посочена в
автобиографията/CV

0%
35%
74%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Когато оценяват нивото на притежаваните специфични дигитални умения, при
30% от интервюирани организации изискват и документ за завършена степен на
съответстващо образование, а 35% от анкетираните се ръководят и от информацията,
посочена в автобиографията на бъдещите служители. За 15% от организациите е
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необходимо бъдещите служители да представят специализиран сертификат за
специфични за длъжността/професията дигитални компетенции за валидирани
компетентности. (Фигура 7). Значимостта на дигиталните компетентности на
педагогическите специалисти е важна за образователните организация и този факт
проличава в отговори – 0% за непоставяне на изисквания за дигитални компетентности.
Фигура 7
Оценяване на дигитални компетентности
При провеждане на интервю

5%

Въз основа на валидирани компетентности

15%

Не поставяме изискване за наличие на общи
дигитални умения/компетентности
Въз основа на документ за завършена степен
на съответстващо образование
Въз основа на информацията, посочена в
автобиографията/CV

0%
30%
35%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

В случаите, когато се установи, че след наемането на педагогическия специалист,
той не разполага с необходимите дигитални умения, 30% от организациите провеждат
обучение в процеса на работа, като му назначават ментор и/или в 30 % от случаите
организират курс за повишаване на дигиталните компетентности. При другите 50% от
анкетираните организират курс за повишаване на неговите дигитални умения с
вътрешни обучители, а в 25% от случаите образователните организации го изпращат на
курс в ЦПО. Императивните модели са посочени само в 5% от случаите.Не се
отбелязват отговори, свързани с прекратяване на трудов договор. (Фигура 8).
Фигура 8
Организация за повишаване на дигиталните компетентности
Уволняваме го

0%

Организираме курс за повишаване на
общите/специфичните дигитални…

30%

Задължаваме го в определен срок да усвои
необходимите дигитални умения и надлежно…

5%

Изпращаме ме го на квалификационен курс в
център за професионално обучение

25%

Обучаваме го в процеса на работа, като му
определяме ментор/наставник

30%
0%
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Относно справянето с интензивното развитие на новите технологии и навлизането
им в сектора на образованието, 50% от анкетираните образователни инсттуции
организират на място курсове по конкретни общи и специфични дигитални умения с
вътрешни или външни обучители. Други 33% от респондентите насърчават изпращат
своите учители на курсове за повишаване на квалификацията, вкл. и в областта на
общите и специфични дигитални умения. В преобладаващата част от интервюираните
организации – над 80%, не са приети стандарти и процедури за проверка и/или
валидиране на дигитални умения на педагогическите специалист, защото наличните
компетенции на учителите си проличават в процеса на работа.
Относно въпроса за мястото на провеждане на обучението за повишаване на
общите дигитални умения вследствие на основната дейност на образователната
институция, 25% от респондентите предпочитат това да се осъществява в
организацията в комбинация с вънщни обучителни организации. в 45%с вътрешни
обучители. Във връзка с провеждането на обучения за повишаване на специфичните
дигитални умения, 45% от организациите считат за целесъобразно тяхното провеждане
в образователните институции съвмвстно с обучителни организации, независимо дали е
с външни или вътрешни обучители. За 25% от анкетираните е добре това обучение да
се извършва извън организацията в ЦПО или университетите (Фигура 9). Интересно
впечатление прави факта, че обученията в университетите са предпочетени само в 5%
от случаите. Факт, който свидетелства за търсене на пътища за повишаване на
дигиталните компетентности през организации, които валидират компетентности.
Фигура 9
Място на провеждане на обучение за повишаване на дигиталните
компетентности
В образователната институция с вътрешни
обучители

5%
25%

В образователната институция с външни
обучители
Извън образователната институция, в
центрове за професионално обучение (ЦПО)

45%

Комбинирано, в образователната институция
и в ЦПО
25%

В университети

5%
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На въпроса как следва да се провеждат обученията за повишаване на дигиталните
умения на персонала, по-голяма част от организациите, 55% смятат, че трябва да бъдат
в извънработно време, без откъсване от работа (Фигура 10).
Фигура 10
Обучения за повишаване на дигитални компетентности и
работно време
0%

Без откъсване от работа, в
извънработно време
35%

С откъсване от работа,
платен отпуск

35%

С откъсване от работа,
неплатен отпуск

Относно

финансирането

на

обученията

за

повишаване

на

дигиталните

умения,общо 76% от образователни институции респонденти смятат, че това трябва да
става за сметка на работодателя (включително комбинирано със синдикатита), като
50% от тях считат, че може да се случва и чрез целево финансиране по проекти (Фигура
11).
Фигура 11
Финансиране на обучения за повишаване на компетентности
Не мога да преценя

5%

От целево финансиране по проекти

45%

От работодателя и синдикалните организации

30%

От работодателя със самоучастие от служителя
От служителя

10%
0%

От работодателя

15%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Голяма част анкетираните организации, споделят че Педагогически съвет,
председатели на методическите обединения и председателя на комисията за
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квалификационната дейност са отговорни за разработване на графици за обучение и
квалификация, вкл. и тези в сферата на дигитални умения. Във връзка с разработването
на учебни програми за обучение и квалификация, вкл. и тези в сферата на дигиталните
умения/компетенции, само в 16,7% от интервюираните образователни институции това
се извършва от вътрешни експерти, за 66,7% от тях са от външни експерти а при 16,7%
–в центрове за професионално обучение (Фигура 12)
Фигура 12

За последната календарна година 56,3% от организациите, попълнили анкетната
карта, са провеждали вътрешни обучения по дигитални умения (общи и/или
специфични). Други 31,2% от образователните институции са извършвали такива
обучения с вънщни обучителни организации и университети, а 12,5% от тях не са
провели никакви обучения, заради пандемията от Ковид-19. (виж Фигура 13)
Фигура 13

Като основни бариери за бъдещото развитие на дигитализацията се отчитат
размера на инвестициите /45%/, недостатъчна квалификация на служителите /20%/,
както и липсата наясни приоритети в областта на дигитализацията /15%/ и
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недостатъчната

стандартизация

на

работните

процеси

относно

дигиталните

компетентности /15%/, (Фигура 14).
Фигура 14
Бариери/пречки за бъдещо развитие на дигитализацията
5%

5%
20%

Недостатъчната квалификацията на
служителите
Размерът на инвестициите

15%

Сигурността на данните
Недостатъчната стандартизация на работните
процеси
Регулаторната рамка в сектора

5%

Липсата на ясни приоритети в сферата на
дигитализацията
В момента имаме други приоритети

15%
45%

Дигитализацията не е препятствана

10%

В същото време се отчита полезността и ефективността на дигитализацията в
образованието. Анкетиранети възнамеряват да запазят някои от наложителните
организационни мерки и след отпадане на всички ограничения за провеждане на
физически присъствено обучение. Съвсем ясно от долупосочените отговори е виден
прехода към хибридна организация на управлението на училището и към екологичната
му „зелена“ насоченост и реализация (Фигура 15).
Фигура 15
Кои от мерките, въведени по време на пандемията от COVID-19, смятате да
запазите и след отпадане на ограниченията?
Увеличаване на базираните на облака вътрешни
услуги и процеси

35%

Увеличаване на безхартиените процеси

40%

Намаляване/отказ от офис пространство

0%

Увеличаване на инвестициите за дигитализация на
образователна институцията (онлайн платформи за…

45%

Провеждане на дигитални (онлайн) работни срещи,
заседания, съвещания и др.

55%

Режим на дистанционна работа за част от
административните структури

15%
0%

10%
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Относно необходимостта от типа кадри в сферата на дигитализация на процесите
през следващата една година, 25% от интервюираните образователни институции ще
имат нужда от:
 Специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;
 Специалисти по облачни технологии;
 Специалисти по Big data и разширени анализи.
 Специалисти по автоматизация в образованието
През следващите 3 години, 87% от организациите, попълнили анкетата са на
мнение, че ще имат нужда от:
 специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;
 специалисти по облачни технологии;
 специалисти по big data и разширени анализи;
 специалисти по автоматизация в образованието;


специалисти компютърни симулации;



специалисти киберфизични системи.

През следващите 5 години, 82% от организациите, попълнили анкетата са на
мнение, че ще имат нужда от:
 специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;
 специалисти по облачни технологии;
 специалисти по big data и разширени анализи.
 специалисти по автоматизация в образованието


специалисти компютърни симулации



специалисти киберфизични системи

По отношение на въпроса, отнасящ се до необходимостта от нови специфични
дигитални умения през следващите 1/3/5 години за изброените длъжности/професии
респондентите дават следните отговори.
Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 1 г.
 работа с по-голям брой специфични дигитални софтуери/програми, свързани
със сферата на образованието.
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Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 3 г.
 Използване на дигитални продукти, с цел създаване, а не само консумиране на
готова информация/материали, необходими за управлението на институцията
Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 5 г.
 Киберсигурност;
 Непрекъсната квалификация и усъвършенстване на знанията и уменията,
свързани с дигитализацията в управленския и образователния процес.
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 1 г.
 използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,
оценяване;
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 3 г.
 използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,
оценяване;
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 5 г.
 използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,
оценяване;
Нови специфични дигитални умения необходими за Педагогически съветник до
1 г.
 за онлайн консултации и провеждане на тренинги
Нови специфични дигитални умения необходими за Педагогически съветник до
3 г.
 Работа с платформи за оценка на познавателната активност
Нови специфични дигитални умения необходими за Педагогически съветник до
5 г.
 за онлайн консултации и провеждане на тренинги
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Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 1 г.
 за работа с интерактивни дъски/дисплеи и различните електронни ресурси с
образователна цел.
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 3 г.
 Онлайн споделени моменти от живота на децата в ДГ;
 за представяне на образователното съдържание по иновативен начин;
 Усъвършенстване на уменията за работа с интерактивен дисплей.
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 5 г.
 Работа със специфични дигитални ресурси - интерактивен под, интерактивна
маса и т.н.;
 Въвеждане на обучение по "Роботика" за деца в предучилищна възраст.
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 1 г.
 дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на
потребности;
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 3 г.
 дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на
потребности
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 5 г.
 дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на
потребности
Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 1 г.
 да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им се
децата.
Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 3 г.
 да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им се
децата.
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 дигитални системи за образование, квалификация ,планиране, оценяване на
потребности.
Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 5 г.
 да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им се
децата.
 дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на
потребности.
Раздел III „Влияние на пандемията Ковид-19 върху образованието“
По отношение на отражението на пандемията от Ковид-19 върху сектора, 40% от
анкетираните образователни институции считат, че тя е довела до увеличаване на
разходите за почистващи и дезинфекциращи материали. За 85% от организациите
нейното влияние се изразява в по-засилено използване на дигитални технологии и
увеличаване на дистанционната работа.
Запитани, кои от мерките по време на пандемията от Ковид-19 смятат да запазят и
след отпадане на ограниченията, 85% от интервюираните са посочили провеждането на
дигитални работни срещи. Други организации смятат да запазят и мерките относно:
 Режима на дистанционна работа за част от административните структури;
 Увеличаване на инвестициите за дигитализация на образователната институция;
 Увеличаване на безхартиените процеси;
 Увеличаване на базираните на облака вътрешни процеси и услуги.
Дигитализацията по време на пандемията от Ковид-19 се е превърнала във важен
приоритет за 75% от образователните институции попълнили анкетата, а 15% от тях са
отговорили с не на въпроса (Фигура 16).
Фигура 16
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Дигитализацията като приоритет в образованието
10%
15%

Да
Не
Не зная

75%

V. РАЗРАБОТВАНЕ НА КАЗУСИ/ПРИМЕРИ
Според разработки на Световната банка за Образование: „Наличието на
технологии е необходимо, но не и достатъчно условие за ефективно дистанционно
обучение: EdTech беше ключът към продължаването на ученето въпреки блокирането
на училището, отваряйки нови възможности за предоставяне на образование в мащаб.
Въпреки

това

въздействието

на

технологиите

върху

образованието

остава

предизвикателство.
Учителите са по-критични от всякога: независимо от начина на обучение и
наличната технология, учителите играят критична роля. Редовното и ефективно
предварително и текущото професионално развитие на учителите е от ключово
значение. Подкрепа за разработване на дигитални и педагогически инструменти за
ефективно преподаване както в отдалечени, така и в лични условия.
Образованието е интензивно човешко взаимодействие: за да бъде успешно
дистанционното

обучение,

то

трябва

да

позволява

смислено

двупосочно

взаимодействие между учениците и техните учители; такива взаимодействия могат да
бъдат активирани чрез използване на най-подходящата технология за местния контекст.
Родителите като ключови партньори на учителите: Участието на родителите
изигра изравняваща роля, смекчавайки някои от ограниченията на дистанционното
обучение. Тъй като страните преминават към по-последователно комбиниран модел на
обучение, е необходимо да се дадат приоритет на стратегии, които дават насоки на
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родителите и да ги оборудват с необходимите инструменти, за да им помогнат да
подкрепят учениците.
Въздействие върху динамична екосистема на сътрудничество: Министерствата
на образованието трябва да работят в тясна координация с други организации,
работещи в образованието (многостранни, публични, частни, академични), за да
организират ефективно различни участници и да осигурят качеството на цялостното
учебно изживяване.“ (Източник: https://www.worldbank.org/en/topic/edutech/brief/howcountries-are-using-edtech-to-support-remote-learning-during-the-covid-19-pandemic)
Въпреки безспорните успехи за обезпечаване на системата на училищното
образование за функционирането й в онлайн среда, провелото се обучение от
разстояние в онлайн среда (ОРЕС) през учебната 2020-2021 г. изведе на преден план
някои дефицити в системата и постигнати резултати, които следва да бъдат адресирани.
Според изследване на Министерството на образованието и науката от месец юли 2021
г., „Българските учители демонстрираха ефективни умения да се адаптират, да
се учат бързо и да работят с технологии, за да провеждат успешно обучение от
разстояние. Училищните екипи до- казаха способността си да намират найдобрите решения за своите ученици с дадените нови възможности за
автономност при организацията на учебния процес от дистанция и в електронна
среда“.
Кризата инспирира много положителни промени в образователната система,
които не биха се случили толкова бързо без извънредното положение и без нагласата на
работещите в системата да се развиват и надграждат своите знания, умения и
компетентности. Спрямо същото изследване на МОН, „Все повече учители се
осмелиха да опитат нови методи на преподаване и да организират часовете си
според нужди- те на отделните ученици. Изследване, направено за анализ на
Синдиката на българските учители (СБУ), показва, че повече от 65% от
анкетираните учители и директори са на мнение, че ОРЕС е спо- могнало за
използването на методи от персонализираното образование“. Други данни от
изследването показват, че все повече учители са подобрили способностите си да
използват дигитални технологии: „През последната учебна година близо 60% от
учителите са преподавали от разстояние изцяло синхронно. Десет пъти е
намалял делът на учителите (от 10% на едва 0,7%), спрямо втория срок на
2019/2020

учебна година, които са организирали учебния процес изцяло

83

несинхронно… Все по-голям става и наборът от образователни приложения и
платформи с учебно съдържа- ние и материали, използвани от учителите. Над
90% от училищата разполагат с достъп до подхо- дяща онлайн платформа, в 75%
от тях е осигурен достъп до необходимите дигитални инструменти и
приложения за провеждане на ефективно обучение в електронна среда“.
Дял на учителите, участвали в квалификационни дейности през учебните 2019/2020
и 2020/2021 г. (според населеното място, в което се намира училището).

Източник: Изследване на МОН на последствията от ОРЕС
2020/2021

Стимулирани от нестандартната ситуация, училищните екипи създадоха поефективни структури за организация на учебния процес. Според МОН, „Повече от
75% от участвалите в изследването на СБУ учители и директори смятат, че една
от силните страни на модела на е-обучение от разстояние е високата степен на
автономност и нараства- щите възможности за иновативност на училището“.
Наред с положителните страни, съществуват и редица дефицити и негативни
тенденции от дистанционното обучение, като увеличено психическо напрежение върху
учителите. В изследването на МОН на последствията от ОРЕС 2020/2021
преобладаващата част от анкетираните учители отчитат, че при подготовката и
провеждането на учебен процес от разстояние са вложили значително повече време в
сравнение с присъственото обучение. За съжаление, според повечето педагози,
допълнителните усилия не са довели до очакваните резултати. Само под 40% от
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анкетираните учители са на мнение, че учениците са усвоили учебния материал без
затруднения.
Друга негативна тенденция е свързана със занижената мотивация, придобити
знания и ангажираност на учениците. Според изследването на МОН, „Според 40% от
учителите и близо 60% от дирек- торите знанията на учениците са се влошили
поради ОРЕС през последната учебна година… ОРЕС е довело до занижени
мотивация и ангажираност на учениците, които възпрепятстват ефективното
усвояване на знания. Това предпоставя потенциални последствия и върху
дългосрочните резултати на учениците в идните години“. Като допълнение може
да бъдат добавени следните изводи: „Невъзможността на някои ученици да
участват в обучение от разстояние - поради липсата на устройства и интернет
или на възрастен в семейството, който да им помага, поставят тези деца и
младежи в риск да отпаднат преждевременно от образователната система. Без
живия контакт с учителите учениците от уязвими групи губят мотивацията и
ангажираността си в ученето, изостават с учебния материал и в уменията за
учене и социализация и са застрашени да не се върнат в училище“.
Според доклада на МОН, все още е налице сериозна необходимост сред найуязвимите ученици да бъдат обезпечени с технологични устройства.
Нужда от технологични устройства сред учениците
Брой необходими устройства, заявени от училищата към ноември 2020 г.

166 031

Брой необходими устройства, заявени от училищата към юли 2021 г.

43 575

От тях брой необходими устройства за уязвими ученици

1 471

Брой ученици без достъп до интернет към юли 2021 г.

34 175

Източник: Министерство на образованието и науката

Според „Динамични информационни табла за човешките ресурси в сферата на
образованието в България, Световна банка 2021г., въз основа на данни на МОН“, МОН
не осигурява структурирани насоки, подкрепа или инструменти, необходими за
прилагане на успешна програма за наставничество във всички институции. В Наредба
№ 15 са отбелязани отговорностите на директорите и старшите учители за осигуряване
на наставничество, но те се споменават в списък от комуникативни умения, изброени в
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професионалните стандарти за компетентности, умения и нагласи на учители и
директори. Като цяло системата трябва да фокусира усилията си, за да осигури
стандартен пакет за подкрепа и въвеждане в професията за новите учители и
училищата в опит да подобри задържането и да намали изтичането на мозъци сред
учителите. През 2019 г. почти във всички училища и детски градини (4115) има
назначен поне един нов учител

4.

Примери от бизнес практиката.

Като изключителна добра практика за дигитализиране може да се посочи
въвеждането на Google Workplace for Education в училища в България. От включените
училища, 10 от училищата са покрили критериите за референтните училища на Google,
а още десет ще покрият критериите на Google в началото на 2022 г. “Референтно
училище” е сред най-престижните световни програми за учебни заведения на Google.
Програмата е за организации, които доказано подобряват образователния процес чрез
пълноценно използване на дигитални технологии. В тези училища дигиталните
технологии се използват по креативен и иновативен начин, който подобрява целия
образователен процес и общуването между хората. Работи се по модел 1:1 т.е. всеки
ученик разполага с едно електронно устройство.
„С тези успехи поставяме България на световната карта на иновациите при
използване на дигитални технологии в образованието”, казва д-р Александър Ангелов,
управител на организацията. Центърът е и единствен партньор на Google Cloud със
специализация “образование” в България.
Други примери за добре практики в дигитализирането на административни и
учебни процеси могат да бъдат посочени в областта на висшето образование. Всички
университети провеждат учебния процес в дигитална среда с различни електронни
платформи. В пример, могат да се посочат:
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ползва Google Workplace for
Education. Ползва се целия пакет с приложения, като основно за обучение се прилага
Google meet със всички функционалности. Така реализирането на синхронно и
асинхронно обучение не само става възможно и достъпно, но са налице възможности за
съхраняване на учебни ресурси, учебни материали и разработки на студентите. За всеки
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студент, преподавател и администратор е създаден акаунт в Университета. Осигурен е
отдалечен

достъп

за

дистанционна

електронна

работа

на

преподаватели

и

администратори.
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ползва платформата Blue
Button с интеграция на Moodle.
 Медицински университет – Пловдив (МУ – Пловдив). През 2018 г. МУ –
Пловдив стартира технологична трансформация с визуални симулации, целяща да
предостави обучение, отговарящо на съвременните изисквания и потребности на
студентите.
Основните предизвикателства са били свързани с постигането на:


Висока ефективност при взаимодействие между отделните звена в

университета, както и между преподаватели и студенти;


Въвеждане на гъвкав образователен процес;



Обезпечаване на дистанционно обучение, независимо от физическата локация

на участниците;


Използване на иновативни методи на преподаване;



Лесен достъп от студентите до обучителни материали, с цел по-тясна

ангажираност с учебния процес;


По-лесен прием (кандидатстване и оценяване) на чуждестранните студенти.

Комбинацията от Moodle, Microsoft Forms и Microsoft Teams позволява на
университетът да замени традиционните приемни изпити с изцяло он-лайн изпити;


Осигуряване на електронна образователна платформа с възможност за лесно

увеличаване или намаляване на използваните ресурси за опериране и съхраняване на
информация, в зависимост от натоварването.
Адаптацията на образователния процес за работа в дигитална среда е възложена
на Telelink Business Services, доказан лидер в сферата на системната интеграция.
Като подходящо решение се предлага уеб-базирана система за изпити и
образователно съдържание Moodle, инсталиране на Moodle в платформата за облачни
услуги Microsoft Azure, конфигуриране на Azure Web Services и MySQL база данни с
възможност за автоматично мащабиране и балансиране натоварването на ресурсите,
интегриране с Microsoft 365.
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Конфигурирането на Moodle в облачно пространство като Azure и интегрирането
му с Microsoft 365 позволява на университетът да осигури както синхронно, така и
асинхронно сътрудничество между служители, преподаватели и студенти.
Използвайки

Microsoft

SharePoint,

студентите

успяват

да

достъпват

необходимите им лекции и учебни материали. Потребяването на Microsoft Teams дава
гъвкавост на преподавателите в изпълнението на ежедневните им задачи, споделянето
на документи и отговаряне на зададени от студентите въпроси.
„Microsoft 365 ни даде средата и необходимите инструменти да продължим
специфичното дентално образование на нашите студенти в условията на
глобална пандемия и дори спомогна да ускорим дигиталната трансформация на
учебния процес“, Университетски преподавател, www.tbs.tech, Водещ български
университет дигитализира успешно медицинското образование.
Значително е подобрена и административната работа в университета,
посредством Microsoft Forms, SharePoint и Power Automate, които автоматизират
отчетността на образователния процес. По този начин университетското ръководство
лесно може да проследява графика и натоварването на преподавателите.
„Затварянето на учебните заведения по време на извънредното положение
през 2020 г. не се отрази на управлението на Медицинския колеж. Microsoft Teams
ни позволи не само да продължим да провеждаме срещи без прекъсване, но и да
споделяме и работим съвместно по документи, да получаваме навременна обратна
връзка, всичко в една платформа“, Университетски преподавател, www.tbs.tech,
Водещ български университет дигитализира успешно медицинското образование.
Този пример за наложени добри практики в областта на образованието е
публикуван и на уебсайтът за успешни истории на клиенти, използващи Microsoft
технологии: Microsoft Customer Story-Leading Bulgarian university embraces a new way of
providing digital education.
За

да

се

превърне

дигиталното

образование

в

реален

успех,

както

образователните институциите, така и организациите, които ги финансират трябва да
търсят непрестанно възможности да модернизират своите решения в областта на
информационните технологии, за да поддържат постоянно високо качество на учебния
процес. Все по-важна роля ще играят бизнес компаниите, предлагащи сигурни и
гъвкави решения чрез предоставянето на хардуерни и софтуерни ресурси с отдалечен
достъп, вкл. система за наблюдение на създадените виртуални учебни ресурси, система
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за управление на отдалечено хранилище за архивиране и съхранение на учебно
съдържание и др.
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VI. НАСТОЯЩО И БЪДЕЩО ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ
Дигиталната трансформация на образованието и необходимите за нея дигитални
компетентности на педагогическите специалисти ще следват развитието на мегатрендове в образованието, въвеждане на нови учебни предмети и дори последваща
трансформация на образованието по посока на образование не по учебен план с учебни
предмети, а по учебен план с обучение по феномени и др..
6.1 Мегатрендове в образованието:
1.Дигитализация
 Умни класни стаи. Преминаване от концепцията за умна класни стаи към
образователни станции/зони на бъдещето (ситуирани в или извън училището (Future
Learning Stations)
 Умните интерактивни дигитални дъски са свързани с таблети, които
притежават учениците. Позволяват на учителите и учениците да: работят с аудио и
видео съдържание; създават интерактивност; „конкурират“ смарт телефоните и
сърфирането в „Интернет“, като го насочват към образователния процес; изграждат
нови меки умения (критично мислене и дебатиране); улесняват когнитивните
способности на учене чрез правене; индивидуален подход и откриване на персонални
таланти или затруднения на ученика; изпит от място; отпадане на необходимостта от
допълнителни/ частни уроци.
2. Kодиране и програмиране като ключови образователни предмети
 България въведе още в началния етап на образование учебен предмет
„Компютърна моделиране“.
 Страни като САЩ, Китай, Южна Корея, Япония, Индия, Естония въвеждат
официален предмет „Кодиране и програмиране“ в началното образование.
 Канада, Ирландия, Холандия, Малайзия, Швеция дори Румъния въвеждат
предмет „Компютърни науки“ за основно и гимназиално образование.
 Бизнесът не чака правителства, които не могат да вземат решения в тази
посока. Датският производител на играчки Lego въвежда през 2016 г. Lego Boost (за
деца на 7+г.) – хибриден комплект, който комбинира традиционното сглобяване с
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програмиране. Sony предлага комплект за програмиране и роботика, а Koov изисква
първо да се програмира обекта, а след това може да се построи от наличните
компоненти. Appshare позволява на учениците да споделят разработения от тях код с
техни връстници от цял свят.
 В Холандия и САЩ децата се учат на етично хакерство, така че да разбират
технологиите и да могат фиксират проблеми в контекста на киберсигурността. Част от
уменията са наречени „киберхигиена“, които са в полето на създаване на добри пароли,
легално и нелегално използване на данни, преследване на натрапници, идентифициране
на вируси.
 Умение да се откриват фалшиви новини чрез анализ на източници, fact
checkers и алгоритми, за да израснат децата като отговорни и разумни възрастни.
3.Виртуална и смесена реалност
Виртуалната и смесената реалност предоставят възможности на обучаваните за
отдалечен достъп до физическа среда, оборудване, обекти, лабораторни изследвания и
данни чрез интернет достъп. Обучаемите могат да провеждат директно наблюдение и
участие както при ординарни условия; така и в екстремална и/или скъпо струваща
реалност, да реализират автентично учене чрез емоционални преживявания многократно.

 Виртуална и смесена реалност чрез устройства като маски и очила създава
виртуални класни стаи, в които има триизмерни образи, подходящи за изучаване на
биология – растения и животни, история (триизмерни клипове с исторически случки,
битки), география (посещение на музей и реални географски обекти), космос,
молекулярна биология и пр.
 Във висшето образование виртуална реалност се използва за обучаване на
студенти по медицина (симулират се 5300 казуса на хирургични операции, които в
реалния живот студентът никога не би могъл да упражни като многообразие).
 Създаване

и

провеждане

на

образователен

процес

във

виртуални

лаборатории. Всяка една виртуална лаборатория презентира интерактивно планиране,
организиране и провеждане на експерименти и научни опити. На обучаемите се
предоставят реални данни като шаблони на предварително подготвени алгоритми,
механизъм, провеждане и очаквани резултати от опита или експеримента. Осъществява се
електронен достъп чрез компютърна програма или интернет достъп.
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 Децата могат да посетят във всеки един момент виртуален музеи, независимо
дали се намира от тях на 60 или 6000 км.
 Teormin e първата в света виртуална учителка по пиано. В съвместна
разработка с HoloLens на Microsoft холограмни ръце ще свирят и обучават учениците.
 Смесената реалност създава холограмни образи, имитиращи истински
учители, които „разказват“ уроци, на фона на исторически филм или триизмерен обект.
Чрез виртуалната и смесена реалност учениците могат да:


Получат комплексна информация и да придобият специфични умения;



Обработят голям обем от информация чрез визуализация и интерактивност;



Видят приложимостта на теоретичните знания и претворяването им в

практически изисквания за работата;


Ангажират се в образователния процес чрез придобиване на изключителен

предварителен опит в многообразни сфери
4. Изкуствен интелект
Като дигитална технология, изкуственият интелект в образованието е тип
интелигентна система за обучение с персонализиране на учебното съдържание
съобразно потенциала на обучаемите като интелигентната система симулира ролята на
преподавателя. Всеки обучаем отбелязва напредък в своето обучение и развитие със
собствен темп, разполага със собствено време и собствени електронни ресурси.
Специфични модели на изкуствения интелект са:
 чатбот (софтуер, който е проектиран да общува с потребители в разговорен
стил). Подходящи са за формално и неформално образование в подходящо време.
 интелигентни системи, базирани на диалог, които са подходящи за
перпеция, осъзнаване, осмисляне и разбиране на учебно съдържание.
 интелигентни системи, базирани на изследване, които са базирани на
конструктивисткия подход, предоставят автоматизирана ефективна обратна връзка,
създават възможности за формиране на експертност в ученето т.е. създаване и
усъвършенстване на собствения стил на учене.
 автоматично оценяване на знанията на обучавания (формално или
формиращо) при което е възможно изпълнение от обучаемия с показване на допуснати
грешки, последващи корекция от страна на обучавания до ниво на усвояване на
знанията преди финалното оценяване от преподавателя.
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 Създадени са платформи, базирани на изкуствен интелект, за спектъра,
покриващ от предучилищното до университетското преподаване, които чрез
въпросници за обратни връзки, прецизират много точно, образователните нива и
потребности на потребителите им. Наскоро беше съобщено, че от четящите книги от
„Амазон” на устройството „Киндъл” се акумулира информация за това как читателят
реагира на четивото. Например, кой пасажи чете бързо и кой бавно, кое буди особен
интерес, защото е препрочитано многократно и пр. Същото се очаква и от
образователните платформи, които вече могат да разчитат дори емоциите на лицето,
така, че да предугаждат дали съдържанието се разбира и да го адаптират към нивото на
интелигентност на всеки ученик/ студент, който ги употребява.
 Изкуствен интелект доведе до разработването на виртуални преподаватели,
които помагат на учениците да учат и да се подготвят за тестовете.
 Технологичният институт в Джорджия представи виртуален асистент за
преподаване „Джил Уотсън“, за да предложи индивидуално внимание на учените, за да
не им позволи да напуснат училище. Това е чат бот, който отговаря на различни
предвидими запитвания, като например как да форматирате статия. Този виртуален
асистент е обучен на изчерпателна база данни, пълна с запитвания на обучаемия
относно програмата, уводни имейли и подходящи отговори от преподавателите.
 Content Technologies - компания за изкуствен интелект е изобретила набор от
решения за създаване на интелигентно, но разбираемо съдържание за гимназиалните и
висши образователни нива. В конкретния случай се използва ИИ, за да предложи и
обясни информацията от учебника в по-разбираем формат. Тази разбивка се състои от
обобщения, верни / неверни упражнения и тестове с множество опции.
 Duolingo е инструмент за изучаване на език, който използва изкуствен
интелект за провеждане на изпит. Тестът е адаптивен, което означава, че ще промени
въпросите въз основа на отговорите, които сте предоставили преди. Той задава по-ясни
въпроси, ако не сте успели и по-предизвикателни, ако дадете верния отговор.
Сложността на използваните фрази и граматика също влияе върху естеството на теста,
който ви се дава. Той има и функция, която оценява моделите на грешки, които много
ученици правят, когато практикуват новонаучени думи.
 Brainy - е социална мрежа, в която учащите могат да си сътрудничат. В
конкретен случай учениците могат да обсъждат въпроси, свързани със задачите им, или
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да получат достъп до нови идеи от своите връстници. Благодарение на ML (машинно
обучение), Brainly може бързо да идентифицира спам и неподходящо съдържание.
 Carnegie Learning използва когнитивната наука и изкуствения интелект, за да
предложи персонализирани уроци и обратна връзка на живо за учащите след
гимназията. Carnegie Learning оценява съдържанието, създадено от учениците и
позволява на преподавателя да види напредъка на обучаемия.
 Thinker Math - този ресурс, базиран на изкуствен интелект, помага на
учениците да учат математика. Предлага им много игри и награди, които мотивират
учащите и стимулират ангажираността им. Най-хубавото е, че това приложение
предоставя график за обучение, който се формира от нивото на знанията на ученика.
Платформата за обучение предлага индивидуални уроци по математика на ученици
всяка седмица. Приложението блести в искрящи цветове при засилване на
ангажираността на учениците и определя на момента най-ефективните начини на
преподаване. С изкуствения интелект това приложение може да оцени записаните
сесии и да предложи най-добрите модели на преподаване за преподавателя и учащия. В
този случай, изкуственият интелект може да определи дали ученикът проявява
признаци, които означават загуба на интерес. И в бъдеще този инструмент възнамерява
да предлага обратна връзка, ръководена от изкуствен интелект, на преподаватели по
време на всяка сесия. С това преподавателите ще бъдат насочени да забавят темпото,
ако говорят твърде бързо, и обратно.
5. 3Д и 4Д Принтиране
3Д принтирането работи, като се започне с дигитал модел в 3Д CAD (Computer
Aided Design) файл и след това се създаде физически триизмерен обект. Сканира се
обект - или се използва съществуващо сканиране на обект, което се обработва от
софтуер, известен като „слайсър. Използването на 3Д печат в образованието е въпрос
на „изнасяне“ на обекти от екрана на компютъра в реалния, физическия свят - и в
ръцете на учениците за проверка, анализ и други процеси, при които се възползват от
действието, възможността да програмират предмета или да накарат изкуствения
интелект да го направи.
 Как може да се използва:


Учениците по история могат да разпечатват исторически артефакти, които да

изследват;
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Учениците по графичен дизайн могат да разпечатват 3Д версии на своите

произведения на изкуството;


Учениците по география могат да разпечатват топографски, демографски или

популационни карти;


Учениците по химия могат да разпечатват 3Д модели на молекули;



Учениците по биология могат да разпечатват клетки, вируси, органи и други

биологични артефакти;


Учениците по математика могат да разпечатват 3D модели на задачи за

решаване и др.
 Ползите от 3 и 4Д принтирането са:


Създава интерес и ентусиазъм при работата;



Допълва учебната програма;



Открива нови възможности за обучение. 3Д печатът предоставя на учениците

възможности да експериментират с идеи, разширявайки и разраствайки креативността
си, тъй като не е лесно да бъдат накарани ученици да разберат нещата, без да се
възползват от визуализацията;


Насърчава уменията за решаване на проблеми –учениците трябва да научат

как работят различните 3Д принтери и как да оперират с тях, така че да отстраняват и
решават проблеми;
6. Роботи и интелигентни устройства
До 10 години роботите ще имат значителна роля в образователния процес.
 Например във финландския град Тампере училищата започнаха да тестват
социален учителски робот, наречен Elias, който се използва главно за изучаване на
езици и математика. Тъй като забавлението се превръща във важен елемент от
ефективното учене, Елиас е програмиран да танцува и насърчава учениците също да
пеят и танцуват. Елиас също така може да говори и разбира 23 различни езика. Досега
тестването на този робот върви много добре, като повечето ученици реагират много
положително на него.
 Betty’s Brain показва на екран какво са й преподали истински ученици, така се
разбира качеството на усвоения материал от самите тях. Education Technology Group
създава Time Elf- „пазач на историята“, който дава информация за всичко, свързано с
предмета „история“. Задава въпроси и поставя под съмнение някои въпроси, за да
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тества критичното мислене. CoWriter лансира робот с лош почерк, за да стимулира
децата да пишат по-красиво. „Професор Айнщайн“ е персонален образователен робот,
които отговаря на въпроси от науките.
 Ползите, които могат да се отличат са:
 Роботът никога няма да съди или да се смее на никого за грешки. Това е
особено полезно за деца, които са срамежливи или не се учат толкова бързо, колкото
другите, което им позволява да се съсредоточат върху ученето без никакъв срам или
натиск от страна на връстници.
 Не се уморява от повторение и никога не изчерпва търпението си, което
позволява на децата да се чувстват свободни да учат със собствена скорост. Учениците
могат да отделят цялото време, което им е необходимо, за да научат нещо ново, като
правят толкова опити, за да направят нещо правилно, колкото е необходимо, а роботът
никога няма да ги накара да се чувстват така, сякаш отнемат твърде много време.
 Задава въпроси на ниво ученик като може да персонализира обучението на
всяко дете на свое собствено ниво. Това обикновено е доста предизвикателно, дори за
най-опитните учители.
 Вдъхновява учениците да участват. Тази функция е жизненоважна, тъй като
мотивирането и ангажирането на децата им помага да постигнат своите учебни цели
много по-бързо.
 Дава обратна връзка на учителите за напредъка на всеки ученик, като ги държи
по-добре информирани и им позволява да направят подходящите корекции. Това
помага на учителите да си вършат работата по-ефективно, което подобрява цялостното
учебно преживяване за учениците.
7. Игровизация (gamification) на учебното съдържание
 Теорията на игровизацията (геймификацията) в образованието е, че учащите
се учат най-добре, когато се забавляват. Те също се научват по най-ефективния начин,
когато имат цели и постижения, към които да се стремят, по начин, който учещият все
още възприема като забавление.
 Поради пристрастяващите характеристики на видеоигрите, които интригуват
децата (и възрастните) и ги привличат, съвсем естествено е да виждаме подобни
резултати от ангажираността, когато тези елементи, базирани на играта, се прилагат
към учебните материали.
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 Игровизацията в обучението включва използване на елементи, базирани на
игри, като събиране на точки, съревнование с връстници, работа в екип, таблици с
резултати, за да стимулират ангажираността, да помогнат на учениците да усвоят нова
информация и да проверят знанията си. Този метод може да се прилага за учебни
предмети, но също така се използва широко в самообучаващи се приложения и курсове.
 Има много доказани ползи от използването на игровизация в класната
стая, като например:
-Учениците се чувстват все едно владеят и направляват учебния процес;
-Съществува по-спокойна атмосфера по отношение на неуспеха, тъй като
учащите могат просто да опитат отново;
-Прекарват по-забавно времето си в класната стая;
-Ученето става видимо чрез ясни индикатори за напредъка на учениците;
-Разкрива се вътрешна мотивация за учене;
-Учениците могат да изследват различни идентичности чрез различни аватари
или герои;
-По-активни и отворени за грешки;
-Отбелязват се по-високи нива на ангажираност и концентрация сред учениците;
-Създава се възможността да мислите нестандартно. Задачите вече не се състоят
само в попълване на работен лист.
8. E-Learning и M-learning
Реализирането на E-learning и M-learning има приложане при директно, смесено
и хибридно обучение. Със създаването на социално кибер-физични пространства, Elearning и M-learning ще:


извеждат създаването и проектирането на учебни ресурси от преподаватели и

обучаеми;


използването на различни електронни и мобилни платформи за обучение и

комуникация;


познаване и използване на функционалностите на различни електронни и

мобилни устройства;


персонализиране на електронните и мобилните устройства;



осъществяване на връзка на учебното съдържание с реалния живот;
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предоставяне на възможности за повсеместно обучение (по всяко време и на

всяко място);


въвеждане на нови и все по-нови форми и модели на дигитализация на

образованието;


формиране и усъвършенстване на меки дигитални компетентности като

формиране на умения за участие в дигитални екипи, дигитална асертивност, вземането
на технологично базирани решения, дигитална емпатия и просоциално поведение при
отчитане на дигитални невербални маркери в обучението и в комуникацията и др.
9. Създаване и въвеждане в образованието на MOOCs и OERs
Масивните отворени онлайн курсове (MOOCs) предоставят безплатен достъп до
електронни учебни ресурси; рефлексия и самооценяване на знания и умения по учебното
съдържание по съответния курс и получаване на сертификат за получени компетентности
(при спазени определени изисквания и условия от обучаващата организация). Изискват
специализирани пакети от образователен, стандарти за електронно обучение, съвместим
софтуер в двата модула: сървърен софтуер и софтуер за редактиране на съдържанието.

Отворените образователни ресурси (OERs) се публикуват под отворени лицензи
като различните лицензи на Creative Commons. Лицензите постулират правила за
повторна употреба с копиране, запазване, модифициране, ремикс, адаптиране,
споделяне на различни материали (включително учебни ресурси, учебни материали,
тестове и т.н.) според потребностите на потребителя.
10. Интернет на образователните неща
Трансформацията на Интернет в Интернет на нещата неминуемо води до
Интернет на образователните неща. Интернет на образователните неща води до
динамично развитие и на кибел-физичните пространства и среда. „Вече се появява и
понятието кибернетично-физическо-социално-мислещо хиперпространство (CPST)
като израз на тясното сливане между кибер пространство, физическо пространство,
социално пространство и пространство на мислене, като основа за изграждане на
интелигентни светове“ (Ning, H., et. al., 2015). Интернет на образователните неща се
презентира през компютърна мрежа в която са свързани обекти от реалната среда с
вградени електронни устройства, които могат да взаимодействат както помежду си,
така и с физическите обекти.
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11. Дрон базирано образование
Изключително подходящ модел на дигитално образование за събиране на данни
от

различна

перспектива

в

пространства

на

физическата

среда,

които

са

труднодостъпни или опасни за изследователя или за обучавания. Стимулират се
познавателната активност; рефлексията при проучвания, изследвания и анализ на
данни; мотивират за изследователско учене; извеждат неусетно и позитивно учене.
12. Образование базирано на социални медии
Социалните медии имат характеристиката да създават групова идентичност дори и в
образователния процес. Така, те могат да подпомагат взаимното и споделеното обучение
между връстници.

Изводи: В близък хоризонт образованието ще започва от 3-та година на
живота ни и ще продължава до много напреднала възраст. Учебните планове няма
да са постоянни величини, а ще се адаптират на всеки пет години. На преден план
ще бъде изведено формирането на характера и критичното мислене на тези, които
се обучават, за да могат се адаптират към непрестанно променящата се
обстановка на пазара на труда, в които в голяма степен те ще създават нови
професионални ниши в полето на самонаетия труд. Новите умения, отвъд
дигиталните

компетенции

изискват

повече

креативност,

иновация,

сътрудничество и умения за решаване на проблеми. На ход е т.нар.
самоактуализираща се икономика (self actualizing economy), в която участниците и
икономическите системи непрекъснато се самоактуализират, главно чрез
образователни системи от нов тип. Въз основа на изведените по-горе 12 ключови
тренда могат да се предложат 9 фундаментални дигитални умения за учители и
университетски преподаватели за хоризонта 1-3 години:
2.ФУНДАМЕНТАЛНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО
1. СНИМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА АУДИОКЛИПОВЕ:
Инструменти/ програми:
1. Audacity
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2. Oceanaudio
3. OpenShot
4. DaVinci Resolve
5. VSDC Video Editor
По-стари налични:
1. soundcloud.com
2. audioboom.com
3. vacaroo.com
4. clip.it
2. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНО ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ:
Програми/ инструменти:
1. Youtube Video Editor
2. wevideo.com
3. magisto.com
4. animato.com
3. СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОГРАФИКА И ПОСТЕРИ
Програми/ инструменти:
1. piktochart.com
2. canva.com
3. draw.io
4. drawings.google.com
5. thinglink.com

4.

СЪЗДАВАНЕ

НА

УЧЕБНИ

ПЛАНОВЕ,

СОЦИАЛНИ

МЕДИИ,

ОТКРИВАНЕ НА НОВО СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛЕН РАСТЕЖ
Програми/ инструменти:
1. twitter.com
2. facebook.com
3. reddit.com
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4. linkedin.com
5.

СЪЗДАВАНЕ

НА

ПЛАТФОРМИ

ЗА

СЪТРУДНИ-ЧЕСТВО

С

УЧЕНИЦИ/ СТУДЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С БЛОГОВЕ И СТРАНИЦИ НА “УИКИ“
Програми/ инструменти:
1. blogger.com
2. wordpress.com
3. edublogs.org
4. wikispaces.com
6. СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРЕСНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Програми/ инструменти:

1. docs.google.com/presentation
2. haikudeck.com
3. zoho.com/docs/show. Html
4. prezi.com
7. СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНО ПОРТФОЛИО
Програми/ инструменти:
1. web.seesaw.me
2. slik.co
3. sites.google.com
4. weebly.com
8. ПОДБИРАНЕ, ОРГАНИ-ЗИРАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ НА ДИГИТАЛНИ
ИЗТОЧНИЦИ
Програми/ инструменти:
1. diigo.com
2. scoop.it
3. educlipper.net
4. edshelf.com
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9. СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КУИЗОВЕ (ИГРИ И ВЪПРОСНИЦИ)
Програми/ инструменти:
1. flipquiz.me
2. riddle.com
3. quizalize.com
4. testmoz.com
С оглед на трендовете отвъд хоризонта от 5 г., сред които: цели за увеличаване
на грамотността, в това число и дигиталната; промяна на образованието към
моделиращо умения, а не даващо професии; хибридност и интердисциплинарност
между наука, технологии, инженерство, изкуства, философия; безплатно електронно
образование; нарастване на MOOC (Massive Open Online Courses-Масови открити
онлайн курсове); все по-голямо навлизане на изкуствен интелект и роботи:
В хоризонт 3 - 5 години и след това, трябва да се включат и следните
специфични дигитални умения за някои учители и университетски преподаватели:
3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ
Програми/ инструменти:
1. Python
2. Статитстика
3. Линейна алгебра
4. Tensorflow
5. PyTorch
6. Keras
1. 3Д ПРИНТИРАНЕ
Програми/ инструменти:
1. Blender
2. Slic3r
3. OctoPrint
4. Fusion360
2. ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
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Програми/ инструменти:
1. Blender
2. Unity3d
3. UnrealEngine
4. РОБОТИЗАЦИЯ
Програми/ инструменти:
1. Python
2. Arduino
3. C/C++
5. ИГРОВИЗАЦИЯ
Програми/ инструменти:
1. BuildBox
2. Unity3d
3. UnrealEngine
4. Gamemaker

ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ
 AI-Edge платформи за обучение
 Платформи за знания в образованието
 Платформи за споделяне на медии в образованието
 Социални медии (Платформи за социални медии) в образованието
 Платформи, ориентирана към услуги в образованието
НОВИ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 Изкуствен интелект и машинно обучение
 MOOC /масивни отворени онлайн курсове/
 Е-образование и М-образование
 Интернет на нещата в образованието
 База Големи данни в образованието
 Анализ на данни и наука за данни в образованието
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НОВИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ БАЗИРАНИ НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 Дигитален образователен дизайн на обучението
 Дигитална игровизация с приложение в образованието
 Симулации в реално време за обучение
 Автоматизация на процесите в образованието
 Инженеринг на роботиката в образованието
 Разработка на софтуер и приложения за и в образованието
 Блок чейн технологии /технологии на блоковата верига в образованието/
 Виртуална реалност (VR) и разширена реалност (AR)
 Дигитална трансформация в образованието
ДИГИТАЛНИ ИНТЕРАКЦИИ В И ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
 Взаимодействия по вертикална и хоризонтална йерархия в образованието,
базирани на изкуствен интелект;
 Взаимодействия учител - ученик-устройство, базирани на изкуствен интелект
 Взаимодействия директор - учител/и, базирани на изкуствен интелект
 Взаимодействия учители – родители, базирани на изкуствен интелект
БЕЗОПАСНА И СИГУРНА СРЕДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО
 Технологии за дистанционно наблюдение в образованието
 Информационна сигурност в образованието
 и други.

104

VII. ПРЕПОРЪКИ И ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА
СИНЕРГИЯ
В
ДИГИТАЛНИТЕ
УМЕНИЯ
НА
РАБОТЕЩИТЕ
В
ОБРАЗОВАНИЕТО
8.1. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 12 месеца
(краткосрочен период)
В прогностичен аспект на пазара на труда ще има необходимост от следните
специалисти:
 специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;
 специалисти по облачни технологии;
 специалисти по big data и разширени анализи;
 специалисти по автоматизация в образованието;


специалисти компютърни симулации;



специалисти киберфизични системи.

Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 1 г.


работа с по-голям брой специфични дигитални софтуери/програми, свързани със

сферата на образованието.
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 1 г.


използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,

оценяване
Нови специфични дигитални умения необходими за професията Педагогически
съветник до 1 г.


за онлайн консултации и провеждане на тренинги

Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 1 г.


за работа с интерактивни дъски/дисплеи и различните електронни ресурси с

образователна цел.
Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 1 г.


дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на

потребности
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Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 1 г.


да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им с децата.

8.2. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 36 месеца
(средносрочен период)
През следващите 3 години, 87% от организациите, попълнили анкетата са на
мнение, че ще имат нужда от:
 специалисти по дигитален бизнес модели в образованието;
 специалисти по облачни технологии;
 специалисти по big data и разширени анализи.
 специалисти по автоматизация в образованието


специалисти компютърни симулации



специалисти киберфизични системи

По отношение на въпроса, отнасящ се до необходимостта от нови специфични
дигитални умения през следващите 3 години ще бъде реални изискванията за
следните дигитални умения в образованието:
Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 3 г.


Използване на дигитални продукти, с цел създаване, а не само консумиране на

готова информация/материали, необходими за управлението на институцията
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 3 г.


използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,

оценяване
Нови специфични дигитални умения необходими за професията Педагогически
съветник до 3 г.


Работа с платформи за оценка на познавателната активност

Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 3 г.


Онлайн споделени моменти от живота на децата в ДГ;



за представяне на образователното съдържание по иновативен начин;



Усъвършенстване на уменията за работа с интерактивен дисплей
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Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 3 г.


дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на

потребности
Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 3 г.


да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им се

децата.


дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на

потребности
8.3. Прогнози, препоръки, политики и мерки за следващите 60 месеца
(дългосрочен период)
Ще бъдат необходими следните дигитални умения в образованието след 5
години:
Нови специфични дигитални умения необходими за Директор на образователна
институция до 5 г.


Киберсигурност;



Непрекъсната квалификация и усъвършенстване на знанията и уменията,

свързани с дигитализацията в управленския и образователния процес.
Нови

специфични

дигитални

умения

необходими

за

Учител

по

общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) до 5 г.


използване на дигитални системи за образование, квалификация, планиране,

оценяване
Нови специфични дигитални умения необходими за професията Педагогически
съветник до 5 г.


за онлайн консултации и провеждане на тренинги

Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в предучилищното
възпитание и подготовка до 5 г.


Работа със специфични дигитални ресурси - интерактивен под, интерактивна

маса и т.н.


Въвеждане на обучение по "Роботика" за деца в предучилищна възраст.

Нови специфични дигитални умения необходими за Учител в начален етап на
основното образование (I-IV) до 5 г.
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дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на

потребности
Нови специфични дигитални умения необходими за Ресурсен учител до 5 г.


да познават и използват основни е-ресурси, необходими за работата им се

децата.


дигитални системи за образование, квалификация, планиране, оценяване на

потребности.


да осъществяват дигитални приобщаващи процеси;



да реализират съвместно онлайн преподаване с други учители;



да внасят дигитални терапевтични техники в подпомагането на образованието на

ученици със СОП;
През следващите 5 години, се предвижда необходимостта от следните
специалисти:
 по дигитален бизнес модели в образованието;
 по облачни технологии;
 по big data и разширени анализи;
 по автоматизация в образованието;


за създаване и поддържане на компютърни симулации;



по киберфизични системи.

Ще бъде реално изискването за нови педагогически специалисти като:
-

дизайнер на приобщаваща образователна среда;

-

дизайнер на учебни ресурси;

-

дизайнер на невро-образователни ресурси;

-

дизайнер на образователни игри или образователен гейммастер;

-

дизайнер на STEM академична среда;

-

дизайнер на образователна виртуална реалност;

-

дизайнер на образователни роботи;

-

дизайнер на интелигентна образователна среда за ученици;

-

дизайнер на интелигентна образователна среда за ученици със специални
образователни потребности;

-

и много други.
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VIII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
Административната и методическата дигитализация в образованието ще бъде
дългосрочен

процес,

обединяващ

усилията

на

много

сектори

–

държавен,

неправителствен, икономически и др. За да бъде успешно реализирана дигиталата
трансформация, трябва да се осигури значителен финансов ресурс, необходим за
изграждането на интерактивна среда. Така например, за провеждането на онлайн видео
занятия в университетите е необходимо да се инвестира в хардуерни продукти. Поради
тази причина, повечето университети ползват програми като: Teams, Meet, Zoom и др.
Време и усилия ще бъдат инвестирани и в преквалификацията на педагогическите
специалисти. Ще бъдат създадени иновативни програми за обучение, насочени както
към учащите се, така и към техните учители и преподаватели. Такъв тип обучения
следва да са широкоспектърни, обхващащи преки обучения по дигитални умения и
работа с приложения, обучения за работа в интерактивна среда, обучения за работа с
отворени образователни ресурси.
Връзката между държава, бизнес и образование ще бъде все по-тясна и все поосезаемо ще се използва потенциала на университетите, в качеството им на инкубатор
на идеи, визия, експертиза и т.н. С оглед на динамично променящата се работна среда,
в която попадат учители и преподаватели, ще се преоценят дигиталните умения и
компетентности, като е възможно да станат част от всеки държавен стандарт за
придобиване на квалификация по професия.
Осигурявана на достъпна среда за образование, включително и за приобщаващо
дигитално образование. Проектирането на дигитално приобщаване има „няколко
области на достъп (физически достъп), грамотност (интелектуален достъп) и културни
фактори (социален достъп)“, (Thompson et all. 2014)
Основен акцент в развитието на дигитална образователна среда е заложен и в
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Реформаторските
намерения в системата на образованието, съобразени и с актуалните специфики при
пазара на труда, приоритетно са насочени към дигитала трансформация и Индустрия
4.0, както и към валидиране на знания, умения и компетенции. Фокусът ще бъде
насочен към изграждане на образователна STEM (Science, Technology, Engineering,
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Math) и STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math ) среда, целяща
повишаване качеството на електронното обучение. Предвижда се разширяване на
възможностите за достъп до съвременни информационни и комуникационни
технологии, създаване на виртуални класни стаи, внедряване на дигитали технологии, в
контекста на иновативни методи на преподаване и обучение. Заложено е да бъде
създаден фонд от технологични устройства и за всяка класна стая ще бъдат осигурени
дигитали ресурси за фронтално обучение. Ще се работи в посока оборудване на
множество STEM и STEAM кабинети, за които не са предвидени финансови средства
от националния бюджет и/или от ЕС. Подобен иновативен подход ще създаде всички
необходими предпоставки за успешна последваща реализация на младите хора в
професиите на бъдещето. От друга страна, по този начин ще се насърчат създаването на
нови методи за преподаване, повишаване квалификацията, включително и дигиталната
такава, на педагогическите специалисти и създаване на ново учебно съдържание.
Повишаването на дигиталните компетентности на преподавателите да се
реализира съобразно The Digital Competence Framework for Citizens with eight
proficiency levels and examples of use, (2017) и съобразно създадени отделни дигитални
профили за преподавателите.
Дигитализацията

на

образованието

предполага

много

възможности

и

перспективи, които провокират в дигиталните профили на преподавателите да се
включат компетентности за:


създаване

на

множество

разнообразни

стратегии

за

преподаване

в

дигиталното висше образование;


осигуряване на лесен достъп до виртуалната класна стая, с лесно използване

на електронни учебни материали, електронни учебни ресурси и електронно учебно
съдържание;


въвеждане на персонализирано дигитално образованието, което ще изисква

създаването от преподавателите на дигитални индивидуални профили и нидвидуално
портфолио на обучаемите;


реформиране

на

преподаването

в

посока

на

дигитална

ефективна

комуникация и дигитално просоциално поведение, рефлексия и само-рефлексия към
дигиталното обучение.


трансформиране на ученето в дигитална среда с модифициране на пасивното

учене в активно учене. Активното учене се повишава, когато се използват:
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 проблемно базирано учене;
 учене, основано на изследвания, експерименти, проучвания и т.н.;
 учене чрез откривателство;
 учене чрез практика;
 учене чрез придобит опит;
 учене чрез емоционални преживявания;
 дълбочинно учене и др.
Променящите се модели на преподаване и учене, обучението от разстояние в
електронна среда, ангажираностите на много професии във виртуалното пространство
за осигуряване на онлайн обучението неминуемо водят до нови аспекти на кариерно
ориентиране и кариерно реализиране във вероятни нови професии:


внедряване на нови технологии както за обучение, така и свързани с

възможности за социални и позитивно-емоционални взаимодействия между обучаеми и
между обучаеми и преподаватели;


насърчаване

на

екипни

взаимодействия

и

сътрудничеството

между

обучаваните при онлайн обучение. При онлайн обучение могат да се задават групови
проекти чрез функционалностите на електронните платформи, чрез викторини и
състезания, чрез блогове и уеб-страници;


разширяване на дигиталните възможностите за неформалната комуникация

между преподаватели и обучаеми. Неформалната дигитална комуникация между
преподаватели и обучаеми води до повишаване на мотивацията за учене и за
постижения. В този дискурс, мотивирането за по-високи академични постижения и за
ефективни академично-социални взаимодействия на и с обучавени ще повиши
ефективността на образователния процес. Мотивацията за ефективни академичносоциални позитивни взаимодействия в дигитална среда ще изведе обучаваните до
субективно и генерално благополучие и личностно процъфтяване.


насърчаване на формирането на Аз-ефективност на преподаватели и

обучаеми.


окуражаване на реализирането на рефлексивни практики и рефлексивни

процеси в онлайн образованието.


извеждане на нови професионални квалификации в интерфейса на науките и в

интерфейса на услугите ще доведе до отпадане на тесните специализации и ще се
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появяват нови интердисциплинарни професии и професии, които са свързани с
дейности от разстояние в електронна среда.
Представените

предизвикателства

за

дигиталните

компетентности

на

преподавателите са своеобразна перспективна стратегия, за да може днешното
образование

да

отговори

на

предизвикателствата

и

динамичните

социално-

икономически промени от бъдещето. Образование 4.0 вече има успешно начало, и
именно образователната общност винаги е поглеждала и гледа отвъд хоризонта на
образованието днес, за да има образователно, професионално и социално приобщаване
и генерално благополучие на човечеството утре.
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