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Abstract: the introduction of e-learning into the development of digital skills from early childhood is par-
ticularly important for the changing modern teaching due to development and achievements of the new ict (in-
formation and communication technologies) and relations with the trainees. the introduction of new technol-
ogies in education is constantly increasing, which in turn creates a need for new trainers’ competencies to facil-
itate the deployment of improved ict infrastructure and the adoption of e-integrated business processes and 
the need for development training.

this article aims to examine the current state of digital competences of teenage generation in Bulgarian ed-
ucational system and to show that digital competences are key to success in today’s digital society.

today educational institutions in the field of pre-school and primary pedagogy are challenged to provide 
students with sufficient knowledge and practices to meet the emerging skills and competency requirements of 
the labor market.
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дигиталните компетенции и медиаобразованието са все по-разпространен метод за преподаване и 
обучаване на подрастващите от все по-ранна детска възраст. повечето преподаватели споделят опита си 
от ползотворното и позитивно въздействие върху обучаемите. при всеки един от нас в ранната възраст 
е липсвал богат житейски опит, но всеки по своему се е отличавал с мотивираност да учи и да развива 
стремежа си за успешна професионална реализация. потребността от самоусъвършенстване е присъща 
на всеки възрастен. 

какво представляват дигиталните умения и каква е тяхната роля в обучението? глобализацията про-
дължава да се изправя пред европейския съюз с нови предизвикателства, където всеки гражданин ще 
се нуждае от широк спектър от ключови умения за гъвкаво приспособяване към бързо променящия се и 
силно взаимосвързан свят. образованието от своя страна се намира в позиция на двойна ключова роля, 
както социална, така и икономическа. изискванията към нея са тя да гарантира, че гражданите на евро-
па придобиват базисно необходимите компетенции, за да могат по-лесно да се приспособят към гъвка-
вите промени в съвременния свят.

достатъчно е да бъдат развити разнообразни индивидуални умения относно различните потребно-
сти на учащите и едновременно с това да се гарантира равенство и достъп за онези групи обучаеми, кои-
то се нуждаят от специална подкрепа, за да могат да постигнат своя образователен потенциал. 

В анекса на „препоръка на европейския парламент и на съвета към официалния журнал на европей-
ския съюз“ са описани ключови компетенции за учене през целия живот. В този контекст основните цели 
на референтната рамка обхващат1:

1. идентифициране и дефиниране на ключови компетенции, необходими за лично изпълнение, ак-
тивно гражданство, социално сближаване и пригодност за заетост в общество на знанието;
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2. подкрепа на усилията на държавите-членки на европейския съюз да гарантират, че до края на на-
чалното образование и обучение обучаемите ще са придобили ключовите компетенции до ни-
во, подготвящо ги за живота на възрастните и е основа за по-нататъшно продължение на тяхното 
обучение. Възрастните трябва да са в състояние да развиват и актуализират своите ключови уме-
ния през целия си живот.

3. представяне на референтен инструмент на европейско ниво за създаване на политики, за осигу-
ряване на образование, за работодателите и самите обучаващи се, за улесняване на усилията на 
национално и европейско равнище, за постигане на общи цели.

4. предоставяне на рамка за по-нататъшни действия на общностно равнище и програма в рамките 
на общностните програми за образование и обучение.

партньорски дейности между училища, свързани с развитието на ключовите компетенции в евро-
па, ще подобрят възможностите за взаимното обучение. ключовите компетенции са считани за еднакво 
важ ни, защото всека от тях може да допринесе за успешен живот на съвременното дигитално общество 
на знанието. много от представените компетенции се припокриват, свързани са една с друга и си взаи-
модействат. компетентността в основните умения на езика, грамотността, математиката, информацион-
ните и комуникационните технологии (икт) са основна база за учене, а ученето от своя страна подпомага 
всички учебни дейности. има редица теми, които се прилагат в цялата референтна рамка като: критично 
мислене, творчески потенциал, инициатива от страна на обучаемите и обучаваните, решаването на про-
блеми от страна на обучаващи, обучавани и родители или семейство, оценката на риска, вземането на 
решения и конструктивното управление на чувствата играят роля и в осемте заложени ключови умения 
от европейския съюз.

успешната комбинация от ключови компетенции е определена като: знания, умения и нагласи, под-
ходящи за контекста. това са такива компетентности, от които всички индивиди се нуждаят за лично удо-
влетворение и развитие, активно гражданство, социално включване и последващо наемане на работа. 
Референтната рамка определя следните осем ключови компетенции.

Въвеждането на онлайн лаборатории за провеждане на научни експерименти са едни от най-инте-
ресните и полезни образователни ресурси в мрежата. В тях може да се визуализират различни процеси и 
обекти, да се провеждат обучения, учебни експерименти, да се достигне до идеи за самостоятелни про-
учвания и изследвания. от направеното проучване работният екип достигна до извода, че онлайн лабо-
раториите имат за цел:

 y да подкрепят обучението във всички възрасти;
 y да подпомагат работата на обучаващите чрез множество проучвания и изследвания в конкретна 

област;
 y да се допринесе за осъществяване на връзки между училища и университети;
 y да спомогнат за общуването между децата и техните родители;
 y да се активизират връзките между деца, родители, училище и общество.

За по-добро разбиране на естеството на дигиталните компетенции, европейската комисия разработи 
„европейска рамка за дигитална компетентност на гражданите“ – digcomp. тя включва пет области с об-
що 21 компетенции. областите са: информационна грамотност и работа с данни; комуникация и сътруд-
ничество; създаване на дигитално съдържание; безопасност и разрешаване на проблеми. които

европейската онлайн платформа за училищно образование school education gateway е създадена с 
цел поддържане на единна отправна точка за учителите, училищните ръководители, експертите и други 
специалисти в областта на училищното образование. сайтът е преведен е на 23 езика и включва множе-
ство тематични страници в областта на училищното образование като: основни умения; образование и 
грижи в ранна детска възраст; езиково обучение; гражданство; приобщаващо образование и справяне с 
преждевременно напускане на училище, учители и училищни ръководители; компетенции в областта на 
културата и на творческите изяви; личностно развитие и благополучие; обучение по предприемачество. 
Включени са множество онлайн курсове, курсове на място и ресурси като публикации, ръководства и 
учебни материали, с помощта на които да се информират преподавателите и да подобряват своята педа-
гогическа практика2. общността на училищата в европа etwinning предлага платформа за педагози (учи-
тели, главни учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от евро-
пейските страни и са се включили, за да си общуват, сътрудничат и развиват общи проекти, за да се чувст-
ват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в европа. към тази общност само от България са 
присъединени към текущия момент (на проучването – 07.2018г.) 779 учители, 2498 училища и 5071 про-
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екти. В etwinning се насърчава училищното сътрудничество в европа посредством информационни и ко-
муникационни технологии (икт), като осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата. еtwinning 
също така предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за пре-
подаватели. Включени са обучителни събития, онлайн семинари, онлайн курсове, работилница за профе-
сионално развитие, тематични конференции, годишни конференции и др.34 

към europass е създадена „матрица за самооценка“ на три нива на владеене5: 
 y основно ниво на владеене;
 y самостоятелно ниво на владеене;
 y свободно ниво на владеене.

Всяко от които обхваща следните пет компетенции: 
 y обработка на информацията;
 y комуникация;
 y създаване на съдържание;
 y сигурност;
 y решаване на проблеми. 

представената матрица на europass цели правилна себеоценка на всеки използващ информационни 
и комуникационни технологии по всяка от петте компетенции. 

заключение
непрекъснатото подобравяне на образoванието в училище е ключът към успеха на съвременните 

млади хора. необходимо е да бъдат мотивирани в прохождащите стъпки от тяхното дигитално обучение 
и в тяхното интелектуално личностно усъвършенстване.

като илюстрация на вечния човешки стремеж към себеусъвършенстване припомняме древната ки-
тайска поговорка, която гласи:

 „ако мислите за един ден напред – вземете си храна, ако мислите за една година напред – посадете 
дървета, а ако мислите за сто години – образовайте децата си.“ 
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