
2 201842

новости, информация, общество

Национална програма за дигитална 
трансформация на образованието 
(проект)

„Ако днес учим децата си по начина, 
по който сме ги учили вчера, 

то ние ограбваме бъдещето им.“

Джон Дюи 
Философ и реформатор 

в образованието
(1859-1952 г.)

Въведение
Поколението на седемте екрана – на телевизора, ком-

пютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигент-
ния часовник не може и не бива да се обучава така, както 
са били обучавани неговите родители. Пред това поколение 
не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебе-
шир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с 
маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е 
начинът да се привлече вниманието на днешните ученици и 
студенти и те да се мотивират да акумулират знания и да 
развиват умения за практическото им прилагане. 

Необходимо е чрез масово и ефективно използване 
на информационни и комуникационни технологии, базира-
ни иновационни образователни технологии и дидактически 
модели, да се адаптира образователната система към диги-
талното поколение, а чрез въвеждане на изследователския 
подход в образователния процес той да се преориентира 
от механично усвояване на факти към преоткриване на 
знанията и развиване на уменията. 

Но следва да се подчертае, че информационните и 
комуникационните технологии не са панацея за всички 
проблеми в образователната система, а само средство, 
инструмент, чрез който уроците, лекциите и упражненията 
могат да бъдат направени по-информативни и по-атрактив-
ни за дигиталното поколение. Учителят и преподавателят 
ще запазят ключовата си роля в един ориентиран към 
нуждите и предпочитанията на обучаваните интеракти-
вен учебен процес.

Тук трябва да се акцентира и на това, че авторитетът 
на един учител и преподавател, както и ефектът от неговата 
дейност все повече ще зависи не само от това доколко той 
владее предмета на дисциплината си и не само от неговите 
педагогически способности и харизма, а също и от това в 
каква степен той използва съвременните информацион-
ни и комуникационни технологии за събиране, обработ-
ка и преподаване на съответния учебен материал.  

С други думи, наложително е да се преосмисли обу-
чението в цифровата ера и да се смени образователната 
парадигма, защото обучаваните вече не искат да учат 

по старому, а обучаващите не бива да продължават да 
преподават по досегашния начин.

Предпоставки
1. Публикуваните приоритети за 2018 г. на Изпълни-

телната агенция по образование, аудиовизия и култура към 
Европейската комисия, един от които е насочен директно 
към модернизация на висшето образование чрез новите 
технологии.

2. Одобрената от Министерския съвет концепция за 
цифрова трансформация на българската индустрия, коя-
то налага дигитална трансформация и на образователната 
сфера, при това с изпреварващи темпове.

3. Приетият EU Digital Education Action Plan 2020.

„Голямото предизвикателство пред образованието  
в следващите години е дигиталната трансформация.“
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Мото на програмата
„Традиции и иновации“
Защо? 
Защото ние, учителите и преподавателите, сме длъж-

ни да дадем на нашите ученици и студенти корени (тради-
ции) и криле (иновации).
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Цел
Целта на националната програма е чрез въвеждане 

и ефективно използване на ИКТ базирани иновационни 
образователни технологии и дидактически модели в пре-
подавателската практика да се адаптира образователната 
система към дигиталното поколение и с това да се даде 
възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко 
място с помощта на всеки преподавател с използване 
на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, 
фаблет, смартфон и други.

Задачи
1. Запазване и гарантиране на водещата роля на 

учителите и преподавателите в образователната систе-
ма чрез:

1.1. Написване на ръководство по иновационни обра-
зователни технологии.

1.2. Публикуване на ръководството и предоставянето 
му на всички учители и преподаватели в:

• хартиен вариант;
• интерактивен мултимедиен вариант. 
1.3. Създаване на общодостъпна виртуална библио-

тека от видео-лекции по основните теми от ръководството.
1.4. Създаване на Национална мрежа от центрове по 

ИКТ базирани иновационни образователни технологии.
1.5. Организиране на курсове за подготовка на учите-

лите и преподавателите за:
• използване на интерактивни презентационни сис-

теми;
• създаване на интерактивни, интернет свързани, 

мултимедийни презентации за уроците, лекциите 
и упражненията;

• създаване на учебни ресурси за електронно обу-
чение;

• записване и публикуване на видео уроци/лекции;
• използване на облачни технологии;
• използване на 3D скенери и 3D принтери; 
• използване на визуални среди за програмиране и 

управление на роботи; 
• използване на виртуална реалност;
• използване на добавена реалност.
2. Развиване на традиционното обучение
2.1. Осигуряване на надеждна, бърза и широколен-

това безжична връзка с интернет на цялата територия на 
всички училища и университети.

2.2. Оборудване на детските градини, класните стаи/
учебните зали с интерактивни презентационни системи.

2.3. Оборудване на класните стаи/учебните зали с 
лаптопи и превръщането им в зали от типа „на урок/лекция 
с флашка“. 

2.4. Използване на интерактивни маси.
2.5. Осигуряване на образователен софтуер по раз-

лични предмети и дисциплини.
2.6. Осигуряване на възможност за работа с общи 

ресурси в облак.

2.7. Осигуряване на обзавеждане, позволяващо бър-
за реорганизация на учебната среда и пригаждането й за 
екипна и проектна работа с използване на дигитални ус-
тройства.

2.8. Използване на програмни системи за ефективна 
обратна връзка по време на уроците/лекциите.

2.9. Оборудване на общите части на училищата и уни-
верситетите с интерактивни информационни екрани (кио-
ски) за даване на актуална информация, в т.ч. за общест-
вени, културни, спортни и други събития.

2.10. Осигуряване на възможност за on-line комуни-
кация с родителите.

3. Развиване на синхронното дистанционно обуче-
ние в реално време

3.1. Използване на системи за видеоконферентна 
връзка.

3.2. Използване на виртуални класни стаи/учебни 
зали.

3.3. Използване на интерактивни дъски. 
4. Развиване на асинхронното дистанционно обуче-

ние в произволно време (електронно, мобилно и повсе-
местно обучение)

4.1. Усъвършенстване на виртуалната образователна 
среда на училището/университета – платформата за елек-
тронно обучение.

4.2. Публикуване в платформата на уроците/лекциите и 
упражненията по всички основни предмети и дисциплини в:

• текстов формат;
• видео формат.
4.3. Създаване на виртуални лаборатории по техниче-

ските предмети и инженерните дисциплини.
4.4. Създаване на електронни интерактивни мултиме-

дийни учебни пособия.
4.5. Дигитализиране на книжния фонд на библиоте-

ката и публикуването му във виртуалната библиотека на 
училището/университета.

5. Развиване на смесеното обучение (традиционно 
+ електронно обучение) като основна форма за подго-
товка на специалисти в информационното общество във 
всички образователни степени

6. Използване на други иновационни образовател-
ни технологии

6.1. Превръщане на смартфона във виртуален персо-
нален асистент на ученика/студента. 

6.2. Използване на социалните мрежи в учебния про-
цес.

6.3. Учене в мрежа.
6.4. Използване на игрови подход в учебния процес.
6.5. Използване в учебния процес на интернет на 

нещата (Internet of Things – IoT).
6.6. Използване в учебния процес на интернет на 

всичко (Internet of Everything – IoE).
6.7. Използване в учебния процес на роботи
• като обекти на управление;
• като асистенти на учителя/преподавателя.
6.8. Използване в учебния процес на изкуствен ин-

телект.
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6.9. On-line следене на физическата активност и здра-
вословното състояние на учениците и студентите.

6.10. Създаване на тренировъчни фирми в училищата 
и университетите.

6.11. Използване на електронни дневници/главни 
книги във всички училища/университети.

6.12. Създаване на условия за даване на училищата 
и университетите на статут на иновативно училище/инова-
тивен университет.

6.13. Създаване на виртуално училище/университет – 
модел на училището/университета във виртуалното образо-
вателно пространство, т.е. сайт, чрез който да се получава 
не само пълна информация за училището/университета, но 
и да се предоставят всички или повечето административни 
и образователни услуги и на първо място – ефективно 
дистанционно обучение. 

7. Използване на иновационни образователни тех-
нологии при обучението на ученици и студенти със спе-
циални образователни потребности 

7.1. Създаване на интерактивни образователни ин-
струменти за обучаеми със СОП.

7.2. Създаване на платформи за електронно обучение 
на обучаеми със СОП.

7.3. Подготовка на учители за работа със специализи-
рани методи и средства за обучаеми със СОП.

8. Използване на иновационни образователни тех-
нологии за привличане и обучение на ученици и студенти 
от цял свят – на първо място от българската диаспора

9. Използване на иновационни дидактически мо-
дели

9.1. Превръщане на традиционните дидактически мо-
дели в иновационни чрез използване на нови образовател-
ни технологии.

9.2. Прилагане на метода „Обърната класна стая/
учебна зала“.

9.3. Прилагане на проектнобазирано обучение с ин-
тегриране на технологии в учебния процес на всички об-
разователни нива. 

9.4. Използване на алтернативни организационни 
форми на работа за разчупване на традиционния клас-
но-урочен модел на работа в българското училище – ра-
бота по двойки, работа в екип, работа на терен (извън 
сградата на учебното заведение) и други.

9.5. Прилагане на моделите STEM, STEAM, STREAM.
10. Прилагане на изследователски подход в обра-

зованието
11. Анализиране на резултатите от използването 

на иновационните образователни технологии и дидак-
тически модели

12. Популяризиране и мултиплициране на постиг-
натите резултати и добри практики чрез:

12.1. Медиите.
12.2. Регионални и национални семинари.
12.3. Национални и международни конференции.
12.4. Социалните мрежи.
12.5. Националната мрежа от центрове по иновацион-

ни образователни технологии. 

Отговорни за реализиране на плана
 ¾ На национално ниво
• Министерство на образованието и науката.
• Министерство на финансите.
 ¾ На регионално ниво
• Кметове.
• Директори на училища.
• Ректори на университети.

Финансиране
 ¾ От проекти по регионални, национални и междуна-
родни програми.
 ¾ От дарения.
 ¾ От бюджета на училището/университета.

Изпълнението на тази програма на всички нива на 
образователната система – предучилищно, начално, средно 
и висше ще направи училищата и университетите много 
по-притегателни за дигиталното поколение, ще вкара об-
ратно и ще задържи децата и младежите в класните стаи 
и учебните зали.

Заключение
Какво трябва да можем, за да започнем дигиталната 

трансформация на образованието?
1. В областта на традиционното обучение
 ¾ да работим с интерактивна презентационна система/
интерактивен монитор;
 ¾ да правим интерактивни, интернет свързани и мулти-
медийни презентации за уроците/лекциите.
2. В областта на синхронното дистанционно обуче-

ние (в реално време)
 ¾ да работим с видео конферентна система;
 ¾ да работим с виртуална класна стая/учебна зала.
3. В областта на асинхронното дистанционно обу-

чение (в произволно време)
 ¾ да правим и публикуваме в интернет интерактивни 
мултимедийни учебни пособия; 
 ¾ да записваме и публикуваме в интернет видео уро-
ци/лекции;
 ¾ да използваме облачните технологии.
4. В областта на смесеното обучение
Да съчетаваме оптимално традиционните и електрон-

ните форми на обучение, например да използваме модела 
„Обърната класна стая/учебна зала“.

За контакти:
Чл.-кор. Христо Белоев 

e-mail: HBeloev@uni-ruse.bg 
Проф. д-р Ангел Смрикаров 

e-mail: ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
Русенски  университет „Ангел Кънчев“




