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ЕС: Инициативи за дигитално 

образование

2018: План за действие в областта на цифровото 

образование

2017: Укрепване на европейската идентичност чрез 

образование и култура

2016: Подобряване и модернизиране на образованието

2013: Отваряне на образованието
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Рамка за дигитално компетентностни 

образователни организации
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Политики за дигитализация на 

образованието
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Дигитализация на образованието в 

Португалия 2017

1. Профил на ученика за 21 век

2. Iniciativa Portugal INCode.2030

ERTE: интердисциплинарен екип на 

Генерална дирекция „Образование“ на 

Министерство на образованието

  

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“. 

 

 



Дигитализация на образованието в 

България 2017

1. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища 

(2005-2008); 

2. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-

2020);

3. Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и 

науката на Република България (2014-2020);

4. Стратегия за развитие на електронното управление в Република 

България 2014 – 2020 г.

дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ към МОН
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