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*Проектът на Националната програма за дигитална трансформация на образованието е съста-
вен в изпълнение на договор, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет, за 
което авторите изказват благодарност.

Abstract: the generation of the seven screens – the tv, computer, laptop, tablet, phablet, smart phone and 
smart watch – cannot and should not be taught in the same way as their parents were taught. one may not and 
should not write on a blackboard with a white chalk while teaching this generation. replacing the blackboard 
with a white one and the chalk with a marker doesn’t change things, i.e. this is not the way to motivate present 
day pupils and students to accumulate knowledge and to develop skills for successful integration on the job mar-
ket. in other words – the education in the digital era has to be reconsidered and the educational paradigm must 
be changed Because learNers do Not WaNt to study the old Way aNy more aNd teachers should 
Not KeeP oN teachiNg iN the same Way.

the goal of the NatioNal Program is to adapt the education system to the digital generation by introduc-
ing and implementing effectively innovative educational technologies and didactic models in teaching, thus pro-
viding the opportunity for everyBody to learn at aNy time and at aNy place with the help of aNy lecturer, us-
ing aNy end device – computer, laptop, tablet, phablet, smart phone, etc.
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„Ако днес учим децата си по начина, по който сме ги учили вчера, то ние ограбваме бъдещето им.“
поколението на седемте екрана – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона 

и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били обучавани неговите роди-
тели. пред това поколение не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на чер-
ната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е начинът да 
се мотивират днешните ученици и студенти да акумулират знания и да развиват умения за практическо-
то им прилагане. 

необходимо е, чрез масово и ефективно използване на икт-базирани иновационни образователни 
технологии и дидактически модели, да се адаптира образователната система към дигиталното поколе-
ние, а чрез въвеждане на изследователския подход в образователния процес, същият да се преориенти-
ра 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-атрактивни за дигиталното поколение. 
учитеЛЯт и пРеподаВатеЛЯт Ще ЗапаЗЯт кЛЮчоВата си РоЛЯ В един оРиентиРан кЪм нуЖдите и 
пРедпочитаниЯта на оБучаВаните интеРактиВен учеБен пРоЦес.
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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 дисциплина-
та си и не само от неговите педагогически способности и харизма, а сЪЩо и от тоВа, В какВа степен 
тоЙ иЗпоЛЗВа сЪВРеменните инФоРмаЦионни и комуникаЦионни теХноЛогии За сЪБиРане, 
оБРаБотка и пРеподаВане на сЪотВетниЯ учеБен матеРиаЛ. 

с други думи – наложително е да се преосмисли обучението в цифровата ера и да се смени образо-
вателната парадигма, ЗаЩото оБучаВаните Вече не искат да учат по стаРому, а оБучаВаЩи-
те не БиВа да пРодЪЛЖаВат да пРеподаВат по досегашниЯ начин.

пРедпостаВки За сЪстаВЯне на наЦионаЛната пРогРама
1. публикуваната стратегия за дигитално образование на университета в оксфорд [1].
2. публикуваните приоритети за 2018 г. на изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и 

култура към европейската комисия, един от които е насочен директно към „модеРниЗаЦиЯ на 
Висшето оБРаЗоВание чРеЗ ноВите теХноЛогии“.

3. одобрената от министерския съвет конЦепЦиЯ За ЦиФРоВа тРансФоРмаЦиЯ на БЪЛгаРска-
та индустРиЯ, която налага дигитална трансформация и на образователната сфера – при това – 
с изпреварващи темпове.

4. предстоящото приемане на eu digital educatioN actioN PlaN 2020.
5. обявеният от министъра на образованието и науката приоритет за следващите няколко години – 

дигитаЛната тРансФоРмаЦиЯ на оБРаЗоВанието.
цел [2]
Целта на наЦионаЛната пРогРама е, чрез въвеждане и ефективно използване на икт-базирани 

иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската 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 край-
но устройство – компютър, лаптоп, таблет, фаблет, смартфон и др. 

заДачи
1. запазване и гарантиране на воДещата роля на учителите и препоДавателите в обра-

зователната система чрез:
1.1. написване на Ръководство по иновационни образователни 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 библиотека от видео-лекции по основните теми от Ръко-
водството.

1.4. създаване на национална мрежа от центрове по икт-базирани иновационни образователни тех-
нологии.

1.5. организиране на курсове за подготовка на учителите и преподавателите за:
−	 използване на интерактивни презентационни системи;
−	 създаване на интернет-свързани, интерактивни, мултимедийни презентации за уроците, лек-

циите и упражненията;
−	 създаване и публикуване на учебни ресурси за електронно обучение;
−	 записване и публикуване на видео-уроци / лекции;
−	 използване на облачни технологии;
−	 използване на визуални среди за програмиране и управление на роботи; 
−	 използване на виртуална реалност;
−	 използване на добавена реалност;
−	 дистанционно провеждане на уроци, лекции и упражнения и даване на консултации в реално 

време с използване на:
−	 системи за видеоконферентна връзка;
−	 виртуални класни стаи/учебни зали;
−	 интерактивни дъски. 

2. развиване на смесеното обучение (традиционно + електронно обучение) като основна форма 
за подготовка на специалисти в информационното общество – във всички образователни степени.

3. развиване на траДиционното обучение:
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3.1. осигуряване на надеждна, бърза и широколентова безжична връзка с интернет на цялата тери-
тория на всички училища и университети.

3.2. оборудване на детски градини, класни стаи/учебни зали с интерактивни презентационни системи.
3.3. оборудване на класните стаи/учебните зали с лаптопи и превръщането им в зали от типа „на 

урок/лекция – с флашка“. 
3.4. използване на интерактивни маси.
3.5. осигуряване на образователен софтуер по различни предмети и дисциплини.
3.6. осигуряване на възможност за работа с общи ресурси в облак.
3.7. осигуряване на обзавеждане, позволяващо бърза реорганизация на учебната среда и пригажда-

нето й за екипна работа по проекти с използване на дигитални устройства. 
3.8. използване на програмни системи за ефективна обратна връзка по време на уроците/лекциите.
3.9. оборудване на общите части на училищата и университетите с интерактивни информационни 

екрани (киоски) за даване на актуална информация, в т.ч. за обществени, културни, спортни и 
други събития.

3.10. осигуряване на възможност за online комуникация с родителите.

4. развиване на електронното, мобилното и повсеместното обучение:
4.1. усъвършенстване на виртуалната образователна среда на училището/университета – платфор-

мата за електронно обучение.
4.2. публикуване в платформата на уроците/лекциите и упражненията по всички основни предмети 

и дисциплини в:
−	 текстов формат;
−	 аудио и видео-формат.

4.3. създаване на виртуални лаборатории по техническите предмети и инженерните дисциплини.
4.4. създаване на електронни интерактивни мултимедийни учебни пособия.
4.5. дигитализиране на книжния фонд на библиотеката и публикуването му във виртуалната библи-

отека на училището / университета.

5. използване на Други иновационни образователни технологии:
5.1. превръщане на смартфона във виртуален персонален асистент на ученика / студента. 
5.2. използване на социалните мрежи в учебния процес.
5.3. учене в мрежа.
5.4. използване на игрови подход в учебния процес.
5.5. използване в учебния процес на интернет на нещата (internet of things – iot).
5.6. използване в учебния процес на интернет на всичко (internet of everything – ioe).
5.7. използване в учебния процес на роботи:

−	 като обекти на управление;
−	 като асистенти на учителя/преподавателя.

5.8. on-line следене на физическата активност и здравословното състояние на учениците и студентите.
5.9. създаване на тренировъчни фирми в училищата и университетите.
5.10. използване на електронни дневници/главни книги във всички училища/университети.
5.11. създаване на условия за даване на училищата/университетите на статут на иноВатиВно учи-

ЛиЩе/иноВатиВен униВеРситет.
5.12. създаване на виртуално училище/университет – модел на училището/университета във вирту-

алното образователно пространство, т.е. сайт, чрез който да се получава не само пълна информа-
ция за училището/университета, но и да се предоставят всички или болшинството администра-
тивни и образователни услуги, и на първо място – ефективно дистанционно обучение. 

6. използване на иновационни образователни технологии при обучението на учени-
ци и студенти сЪс спеЦиаЛни оБРаЗоВатеЛни потРеБности 

6.1. създаване на интерактивни образователни инструменти за обучаеми със соп.
6.2. създаване на платформи за електронно обучение на обучаеми със соп.
6.3. подготовка на учители/преподаватели за работа със специализирани методи и средства за обу-

чаеми със соп.
7. използване на иновационни образователни технологии за привличане и обучение 

на ученици и стуДенти от цял свят – на първо място – от българската диаспора



23

Педагогика и психология

8. използване на иновационни ДиДактически моДели
8.1. превръщане на традиционните дидактически модели в иновационни чрез използване на нови 

образователни технологии.
8.2. прилагане на метода „обърната класна стая/учебна зала“.
8.3. прилагане на проектно-базирано обучение с интегриране на икт в учебния процес на всички 

образователни нива. 
8.4. използване на алтернативни организационни форми на работа за разчупване на традиционния 

класно-урочен модел на работа в българското училище – работа по двойки, работа в екип, рабо-
та на терен (извън сградата на учебното заведение) и др.

9. прилагане на изслеДователски поДхоД в образованието

10. анализиране на резултатите от използването на иновационните образователни тех-
нологии и ДиДактически моДели

11. популяризиране и мултиплициране на постигнатите резултати и Добри практики чрез:
11.1. медиите.
11.2. Регионални и национални семинари.
11.3. национални и международни конференции.
11.4. социалните мрежи.
11.5. националната мрежа от центрове по иновационни образователни технологии. 

отгоВоРни За РеаЛиЗиРане на пРогРамата:
 y на национално ниво:

 y министерство на образованието и науката;
 y министерство на финансите.

 y на регионално ниво:
 y кметове;
 y директори на училища;
 y ректори на университети.

ФинансиРане
 y от проекти по регионални, национални и международни програми;
 y от дарения;
 y от бюджета на училището/университета.

изпълнението на тази програма на всички нива на образователната система – предучилищно, начал-
но, средно и висше ще направи училищата и университетите много по-притегателни за дигиталното по-
коление и ще „вкара“ и задържи децата и младежите в класните стаи и учебните зали.

проектът на нп за дто е обсъден и приет от дигиталната национална коалиция, академичната общ-
ност по компютърни системи и информационни технологии, националния център за дистанционно обу-
чение и националното представителство на студентските съвети в България. отчетено е и мнението на 
редица водещи специалисти в областта на иновационните образователни технологии.

заключение
– Учителю, още дълго ли ще чакаме промяната?
– Ако я чакате, ще е дълго...
Въоръжи се с търпение, ако искаш да дочакаш промените!
Набери смелост, ако искаш да ги направиш ти!
И бъди мъдър, за да осъзнаеш,
кога ти е нужно търпение и кога – смелост…
поне за момента, мъдростта ни нашепва да наберем смелост и сами да направим промените. Защото 

учителско/преподавателската гилдия трябва да бъде винаги „на гребена на вълната“ и да инициира про-
мените, а не да чака заповед отгоре.
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