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Подход за актуализация 
Или как стигнахме до предложенията за 

актуализация 

 

Идентифициране 
на необходимите 

знания 

Идентифициране 
на обхват на 

уменията 

Класифициране на 
дигиталните 

умения 

Идентифициране 
на дигиталните 

умения, 
необходими за 
съвременните 

професии 
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Уменията на 21 век 
или какво е предизвикателстовото 

Учене и 
иновативност 

• Критично 
мислене и 
решаване на 
проблеми 

• Креативност и 
иновации 

• Комуникативност 

• Работа в екип 

Дигитална 
грамотност 

• Информационна 
грамотност 

• Медийна 
грамотност 

• ИКТ грамотност 

Кариера и бит 

• Гъвкавост и 
адаптивност 

• Инициативност и  

• Социално и 
мултикултурно 
взаимодействие 

• Лидерство и 
отговорност 
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Умения, компетентности, 

грамотност? 

Кое е 
темата 
днес? 

IT literacy 

ICT literacy 

digital literacy 

digital competence 

ICT fluency 

computer literacy 

ICT skills 

e-Skills 

technological literacy 

media literacy 

information literacy 

e-literacy 

generic skills 

21st century skills 

multi-literacies 

new literacies 
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Дигитални умения 
или когато технологиите променят 

предизвикателствата 
 

 

Дигитално умение е умението да се използва компютър с мисъл, творчество и със значителен 

бизнес ефект. 

 

Цифровите умения включват знания и способности за: 

• определяне на нуждите от информация и подходящо използване на цифрови инструменти 

за въвеждане, достъп, организиране, интегриране и оценка на цифрови ресурси,  

• изграждане на нови знания, създаване на медийни изяви и комуникация др. 

 

Цифровите умения включват както техническите умения, свързани с разбирането и 

използването на цифрови системи, инструменти и приложения, така и умения за обработка на 

информация. 

 

Цифрова грамотност е способността да се разбере и използва информацията в множество 

формати от широк кръг от източници, когато се представя чрез компютри. 
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Дигитални умения 
или как може да ги подредим 

• Основните цифрови умения ни позволяват да функционираме на 
минимално ниво в обществото. 

Basic Skills 

• Междинните умения ни позволяват да използваме цифровите 
технологии в още по-значими и полезни начини, включително 
способността да критично оценяваме технологията или да създаваме 
съдържание. 

Intermediate Skills 

• Разширени умения са уменията, които се изискват от специалисти в 
областта на ИКТ професиите 

Advanced Skills 
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Basic Skills 

• Работа с базов 
хардуер 

• Текстообоработка 

• Основни онлайн 
услуги 

• Търсене на 
информация 

Intermediate 
Skills 

• Създаване на 
съдържание 

• Публикуване на 
съдържание 

• Събиране, 
съхранение и 
анализиране на 
информация 

• Дигитален маркетинг 

Advanced 
Skills 

• Програмиране и 
Мобилни 
приложения 

• Изкуствен интелект и 
машинно обучение 

• Интернет на нещата 
и Big data 

• Дигитално 
предприемачество 

• Сигурност и 
Виртуална реалност 

Дигитални умения 
или как може да ги подредим 
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Идентифициране на обхват и знания 

в учебните програми 

Basic Skills 

 

Intermediate 
Skills 

 

Advanced 
Skills 
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Идентифициране на знания 

• Търсене – работа с инструменти за 

търсене, основни похвати за 

намиране на информация 

• Събиране и съхранение на 

информация – електронни таблици 

и бази от данни 

• Онлайн услуги – облачни 

платформи (Office 365, Google G 

Suite) 

• Онлайн услуги – технологии за 

комуникация (email, инструменти за 

разговор и конферентни срещи и 

др.) 

Basic Skills 

• Работа с базов хардуер 

• Текстообоработка 

• Търсене на информация 

• Основни онлайн услуги 



  

Проект № 2018-1-BG01-KA102-047532, „ИСК въвежда иновативни учебни планове и 

обучителни курсове за информационни технологии и дигитални умения в областта на 

професионалното образование и обучение – Дигитализация в Португалия“ от Програма 

„Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор 

„Професионално образование и обучение“. 

 

 

Идентифициране на знания 

Intermediate 
Skills 

• Създаване на съдържание 

• Публикуване на 
съдържание 

• Събиране, съхранение и 
анализиране на 
информация 

• Дигитален маркетинг 

• Технологии за представяне на 

съдържание – видео, фотография, 

инфографика 

• Web дизайн, системи за управление 

на съдържание (CMS) 

• Социални мрежи  

• Поддържане на Web сайтове, 

блогове, онлайн коментари, 

поддържането на профили в 

социални медийни. 

• Електронни таблици и бази от данни  
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Благодаря за вниманието! 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА 

доц. д-р Марчо Марков 

 

   
 


