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ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът Digital Skills 4 All с номер на проекта: 

2018-1-EE01-KA204- 047080 е дългосрочен проект 

за стратегическо партньорство в областта на 

образованието за  възрастни по програма Еразъм 

+. Партньорите по проекта са Nooruse Maja 

(Естония), действаща като координатор, и 

партньорите-Alternativi International (България) и 

Futuro Digitale (Италия), MObiity Friends 

(Португалия).  

Digital Skills 4 All  осигурява насоки и обучение за 

преподаватели/обучители на възрастни в цяла 

Европа как да използваме ИКТ инструменти и 

цифрови методи за по-добро постигане на 

основни умения в образованието за възрастни. За 

да се идентифицират и анализират какви са 

нуждите на референтните групи, във връзка с 

цифровите умения, две проучвания бяха 

извършени/към преподаватели и към възрастни 

обучаващи се съответно/, в държави от 

асоциациите на партньорите по проекта. Въз 

основа на резултатите от проучването ,бяха 

разработени образователни модули за 

подпомагане на възрастни учащи се в 

придобиване на основни умения и знания в 

областта на ИКТ от една страна и в  помощ на 

преподавателите/обучилите,  предоставящи ИКТ 

на нискоквалифицирани възрастни. Това 

дигитално  ръководство е насочено към 

практикуващи, учители, преподаватели, 

обучители за възрастни и цели да  преодолее 

пропуските при  използването на ИКТ и да въведат 

дигитално образование за нискоквалифицирани 

възрастни.  

В първа глава Дигитализация. Нови начини за 

насърчаване на заетост дава широк преглед на 

дигиталното образование в Европа - като се 

започне от резултатите от проучването на 

европейско ниво за използването на цифрови 

инструменти, дигиталното образование в новата 

ера и неговото значение за работната сила и 

пазара на труда, националните стратегии за 

насърчаване на дигиталното образование от 

различни европейски страни. Нещо повече също 

така предоставя анализи за бъдещето на 

цифровизацията - как всички сфери в живота ще 

бъдат повлияни от цифровизацията, 

необходимостта от адаптиране на възрастните 

учащи се към новата среда и пазара на труда, 

европейската стратегия за увеличаване 

технологично бъдеще.  

Втората глава от ръководството - 

Предизвикателства и възможности за 

Преподавателите на възрастни в ежедневието  да 

се справят с нуждите на обучителя и да се 

адаптират към новата среда в дигиталния свят. 

Главата предоставя насоки за преподавателите 

как да предоставят по по -ефективен  начин ИКТ 

знания и умения за възрастни, обучаващи се 

поради характеристиките и спецификацията на 

тези целеви групи.  

Следващата глава Новият начин за насърчаване на 

за заетост е главно фокусирана върху ролята на 

дигиталното образование за предоставяне на 

възможности за възрастни да навлязат на пазара 

на труда, като се преодолее липсата на дигитален 

подход във формалното образование. Главата се 

фокусира и върху важни характеристики, свързани 

с модерния пазар на труда, като социални медии, 

маркетинг  търсачки / SEM /, социани продажби, 

имейл маркетинг, видео и как те могат да бъдат 

използвани за насърчаване работоспособността от 

възрастни учащи.  

Последната глава от ръководството предоставя  

методи конкретни подходи  на обучение, готови 

да се прилагат от преподаватели за насърчаване 

на ИКТ и дигитално образование. Главата 

предоставя съвети за фасилитатори, обучители и 

преподаватели за възрастни, интегриращи 

неформална методика за образование- по този 

начин дигиталното образование става по-

разбираемо и лесно достъпно. Освен това има 

материали, които да се използват заедно с някои 

от методите и директно да се прилагат.  

Приятно и ползотворно четене! 
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 ГЛАВА 1: Нови начини  и подходи 

за насърчаване на заетост 

I. Цифровизация 
 

 
Дигитализацията или дигиталната трансформация 

описва процеса на непрекъсната промяна в 

цифрови процеси, базиран на сложна ИТ 

инфраструктура, цифрови приложения и 

оптимално мрежови системи и данни. 

Съществуващият бизнес модел е картографиран и 

/ или се разработват нови цифрови продукти. 

Информацията, комуникациите, процесите и 

услугите са свързани в мрежа чрез цифрови 

платформи. 

Дигиталната трансформация води до сливането на 

онлайн и офлайн, възход на  технологии и 

радикалната промяна на цели индустрии. 

Автоматизация, оптимизация, автономност на 

процесите, както и повече гъвкавост и 

индивидуалност на продуктите и услугите са само 

част от предимствата и възможностите на 

цифровизацията. Процесът води и до иновативни 

бизнес модели и дигитални продукти. Най-честите 

двигатели на прогреса са повишените очаквания 

на клиентите и конкуренцията на пазара. 

Дигиталните умения променят начина на работа 

на организациите. В тази глава обясняваме 

начините да се впишем в работната сила на 

бъдещето. Що се отнася до работните места на 

бъдещето, има добри новини. Повечето 

работодатели планират да увеличат или запазят 

броя си в резултат на автоматизация, сочат 

последните проучвания на ManpowerGroup. 

Хората все още има място на пазара на труда, но в  

същото време се променя и естеството на 

работата. За да останат на работното място на 

утрешния ден, работниците трябва да се 

съсредоточат върху поддържането на знанията си 

и развиването на меки умения. За да подобрите 

пригодността за заетост, ето умения, върху които 

да работите в бъдеще. 

Тъй като уменията на бъдещето продължават да 

се появяват, обучението как да се учи ще бъде от 

съществено значение. Ученето е способността и 

желанието за бърз растеж и адаптиране на набора 

от умения, за да остане работоспособен в 

дългосрочен план. Това е важно, защото в 

следващите три години над половината от всички 

служители ще се нуждаят от значителна 

преквалификация и повишаване на 

квалификацията. Това обучение може да отнеме 

шест месеца, 12 месеца или дори повече от 

година. Ученето е от ключово значение за 

наемането на работа сега и в дългосрочен план. 

Изисквания за дигитализация 

За да се направи цифровизацията успешна, трябва 

да се създадат подходящи предпоставки. Пет 

важни компонента на успешната дигитализация 

включват: 

 

Предимства на цифровизацията за бизнес 

секторите 

Има много причини, поради които компаниите 

правят тази промяна: спестяват разходи, глобален 

обхват, взаимодействие с клиенти, постигат 

мисията и визията си и са наравно или пред 

конкурентите си. 

Разработване 

на дигитална 
стратегия

Изгражданена 

дигитална 
организация

Изграждане на 

дигитални 
бизнес модели

Изграждане на 

гъвкави 
методи  за 

продуктопроиз
водство

Изграждане на 

свободна и 
гъвкава ИТ 

среда
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• Управление: решение, устойчиво за в бъдеще, 

гъвкава реакция на промените на пазара, по-

висока възвръщаемост на инвестициите, 

поддържане на конкурентните предимства 

• IT: Гъвкава и мащабна инфраструктура, по-малко 

усилия за развитие, по-кратки цикли на 

освобождаване 

• Контрол и финанси: Ефективно използване на 

ресурсите, по-ниски разходи за персонал, текущ 

брой, намалени инвестиционни разходи 

• Маркетинг: Анализ на резултатите, 

персонализиран адрес, по-добро насочване, 

намалени разходи за реклама, увеличаване на 

оперативния диапазон, по-кратко време до 

пускане на пазара 

• Продажби: Портал за продажби и партньор, 

автоматизирана поддръжка за продажби, по-

опростен борд 

• Производство: Автоматизирани процеси, 

цифрово управление чрез уеб / мобилно 

приложение, подобрено разпределение на 

производствени стоки 

• Човешки ресурси: Целенасочен маркетинг, 

проследяване на таланти, CRM за 

заинтересованите страни с всички данни 

• Цялостна компания: Гъвкавост, мащабируемост, 

автоматизация, висока производителност, високо 

качество на софтуера в дългосрочен план, основа 

за иновации и гъвкавост 

 

II. Самоусъвършенстване 

1. Актуализиране 

 

За да се поддържате в този бизнес сценарий, 

трябва да имате добре усвоени житейски умения, 

заедно с образователни квалификации. Днешните 

работодатели не спират да търсят само 

квалифицирани служители. Вместо това те търсят 

хора, които могат да създадат път към бъдещето - 

път пълен с иновативни идеи и креативност. 

Трябва да имате добра мотивация, добро 

отношение и способност да управлявате времето 

стратегически. Освен това ще трябва да 

управлявате цялата си комуникация по отношение 

на онлайн връзка, по телефона, лице в лице, 

писане на имейли, онлайн чатове и т.н., докато 

управлявате различни видове клиентела в 

географски разпръснати места. Това е значението, 

за да бъдете в крак с времето по отношение на 

комуникационните умения и други качества, 

необходими за справяне с толкова разнообразни 

задачи. 

2. Работа върху автобиографията 

За да бъдете избрани 

от най-добрите 

работодатели за 

определена позиция, 

вашето CV трябва да 

бъде съответно променено. Когато позиция с 

конкретни изисквания стане вакантна, няма 

вероятност нормалното CV да се представи добре. 

В наши дни повечето работодатели публикуват 

точните изисквания за свободна позиция, което 

значително помага на кандидатите да променят 

автобиографиите си. По този начин е 

препоръчително да мотивирате автобиографията 

си в синхрон с нещата, които работодателите искат 

да знаят за вас и как можете да помогнете на 

организацията да постигне целите си. 

3. Работа върху меки умения 

Днес предприятията бързо се трансформират 

около меки умения. Умения като работа в екип, 

управление на времето и т.н. стават все по-

критични от всякога. Следователно 

работодателите наблягат на тези умения. 
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Ако ви липсват тези умения, трябва да работите 

върху тяхното развитие. Да се включите в 

различни дейности като доброволчество, 

обществени проекти и т.н. биха ви много 

помогнали да развиете меки умения. Освен това 

трябва да сте подготвени да говорите както за 

професионални, така и за лични слабости. 

Предоставете план за развитие всеки път, когато 

бъдете помолени да обсъдите своите слабости, 

така че впечатлението, което създавате, да е 

положително. 

Работодателите ценят човешките умения, които 

издържат, дори когато автоматизацията се оказва 

по-добра при рутинните задачи. Работниците, 

които демонстрират по-високи познавателни 

умения, креативност и способност да обработват 

сложна информация, могат да очакват по-голям 

успех през цялата си кариера. До 2030 г. търсенето 

на социални и емоционални меки умения ще 

нарасне във всички индустрии с 26% в САЩ и с 22% 

в Европа, според доклада на WEF Future of Jobs

 

Хората се представят по най-добрия начин, когато 

тяхната роля е подходяща за техните естествени 

възможности и техните силни страни се изпозлват. 

Оценката е най-ценният начин за разбиране на 

човешкия потенциал и привеждане на хората към 

правилната роля. Ето как работодателите могат да 

идентифицират уменията, които хората имат, 

които могат лесно да бъдат адаптирани и 

приложени към нови роли. Бъдещето е светло за 

пригодността за заетост, стига работниците да 

продължат да се учат, адаптират и растат. С поглед 

към бъдещето работниците могат да увеличат 

възможностите си за заетост и да намерят нови 

начини за успех утре. 

4. Работа в мрежа 

Професионалните мрежи помагат да се развие 

кариерата и да се постигнат определени цели. 

Взаимоотношенията с различни типове хора, 

които биха могли да бъдат следващите ви 

работодатели, могат да ви помогнат да направите 

кариерата си в правилната посока. Също така е от 

голямо значение да разпространявате мрежата си 

сред различни индустрии и професионалисти на 

различни позиции. Когато имате здрава мрежа от 

професионални контакти и връзки, само тогава ще 

можете да привлечете най-добрите работодатели 

и желаните от вас работни места. 

Можете да използвате различни платформи за 

социални медии, за да осъществявате контакти и 

да обогатявате вашата мрежа. Там можете да 

общувате с експерти от различни индустрии, които 

могат да ви насочат да развивате кариерата си в 

правилната посока, като предоставяте ценни 

приноси в съчетание с разнообразните си знания 

и умения. 

 

По време на кариерата, по-голямата част от 

възможностите могат да дойдат чрез 

взаимоотношения с други хора, което прави 

способността за създаване на мрежи да бъде 

важно умение. Борсите за работа, бизнес събития 

и интервюта са все възможности за разширяване 

на вашата мрежа от контакти, а  и има много 

уебсайтове за съвети как да мрежувате ефективно. 

Най-важното е да запомните кого срещате. Добър 

съвет е да запишете запомнящ се факт за лицето 

на гърба на визитката или в тефтерче. За да бъдете 

забелязани от бъдещите работодатели, трябва да 

разберете техните изисквания. Тук трябва да 

знаете разликата между полза и функции. Ползите 

са нещо, което работодателят ще има, като ви 

наеме, докато характеристиките са силните 

страни, които диктуват вашата кандидатура. След 
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като каза това, трябва да разберете основните си 

сили, които са необходими, за да демонстрирате 

вашите умения. Тъй като процесът на набиране на 

персонал включва основно сравнение на 

резултатите, трябва да сте наясно с вашите USPs 

(силните страни, които ви помагат да се 

откроявате от другите). Определете тези силни 

страни, ясно ги споменете във вашето CV и ги 

имайте предвид, когато отговаряте на въпроси за 

оценка в процеса на интервю. 

Тъй като днес много работодатели използват 

платформи за социални медии, за да намерят 

подходящите кандидати, трябва да положите 

всички усилия да бъдете забелязани във Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest и Google+. От 

изброяване на информацията за степента и 

работния ви опит във вашия профил, до 

демонстриране на това как се справяте с различни 

ситуации и меките си умения, можете да 

направите много в тези платформи. Например, в 

LinkedIn можете да получите валидираните 

умения от вашите контакти или да поискате кратки 

препоръки от предишни работодатели. На 

Facebook, Google+ и Twitter можете да „харесвате“ 

и „следите“ страниците на съответните компании, 

за да получавате актуализации от тях (което може 

да ви помогне да разберете за свободни работни 

места), да публикувате коментари, да се 

присъединявате към групи, подходящи за 

търсенето на работа и да участвате в дискусии. 

Публикуването на съдържание, свързано с 

търсенето на работа в тези сайтове (да речем, 

визуална щифтова дъска на Pinterest, представяща 

вашите проекти), също може да ви помогне да 

бъдете забелязани от бъдещите работодатели. 

5. Организация и подготовка 

Твърдата подготовка за интервю стана по-важна 

от всякога. Не забравяйте, че ще имате само един 

шанс да се докажете като потенциален кандидат. 

Първо, трябва да разберете много ясно вашия 

целеви работодател: индустрията, към която 

принадлежи, услугите или продуктите, които 

предлага и т.н. 

Проверете уебсайта на организацията, за да 

придобиете пълно разбиране на всичко това. 

Внимателно прочетете годишните доклади, 

редакционни материали, бъдещи цели и др. 

Проверете различните платформи на социалните 

медии на работодателя, за да се запознаете със 

силата на служителите, общия обем на 

производството и т.н. След като приключите с 

проучването си, е време да подготвите вашите 

отговори към въпроси с помощта на тези въпроси 

за интервю. Напишете въпроси относно 

възможностите за растеж, фирмената култура и 

т.н., които ще ви помогнат да имате по-добра 

представа за организацията. Направете копия на 

всички важни документи доста предварително, за 

да избегнете проблеми  в големия ден. 

„Демонстрирането на самостоятелност в 

изграждането на по-широка база от умения е 

качество номер едно за повишаване на 

пригодността за заетост“, добавя Пол Блекмор, 

ръководител на студентската работоспособност и 

академичния успех в Университета в Ексетер. 

„Кандидатите ще имат голяма полза в очите на 

работодателите, ако могат да докажат, че са 

предприели проактивни стъпки, за да разберат 

какво е необходимо за успех на работното място, 

и са потърсили възможности за придобиване на 

подходящ опит.“ 

Самоинициатива 

Мениджърите ще очакват от вас да работите до 

голяма степен без надзор ежедневно, така че те 

трябва да знаят, че можете сами да вземате 

отговорни решения, които водят до положителен 

резултат. Като студент, една от най-добрите 

демонстрации за „поемане на инициатива“ е 

подходящото обучение и трудов опит. 

Предприемането на роли или разположения и 

курсовете както по основните технически теми, 

така и по някои от по-широките умения, изброени 

по-долу, предоставя доказателства за 

способността ви да определяте изискванията на 

задачите и да ги прилагате успешно. Отговорното 

вземане на решения изисква силен търговски хъс, 

който описва способността ви да разбирате бизнес 

ситуации и съответно да прилагате своя опит. 

Наред с техническото ноу-хау, придобито чрез 

основните ви квалификации, ще трябва да 

съберете много по-широк спектър от съответните 

знания. Способността ви да правите това може да 
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бъде демонстрирана в интервюта, като 

изследвате по-широката индустрия, в която е 

вашият потенциален работодател, как влияят 

текущите условия и всички други влияния и факти. 

Професионализъм 

Работодателите искат доказателства, че можете 

да изпълнявате проекти и задачи надеждно, 

етично и по начин, който добавя стойност за 

тяхната организация. Останалите умения в тази 

статия допринасят за професионализма, както и 

личните стандарти като спазване и управление на 

времето, външен вид и способността ви да се 

отнасяте с уважение към колегите. 

Иновация 

Добавянето на стойност към организацията 

обикновено идва чрез виждане на нови начини за 

предприемане на задачи или решаване на 

проблеми. Затова потърсете начини да 

демонстрирате способността си да внесете нещо 

ново за работодателя, без да подкопавате 

основните изисквания на професията. Вместо да 

стигнете до интервю със спекулативни идеи, които 

може да са извън дадени рамки, демонстрирайте 

как сте били в състояние да добавите стойност към 

нещо, което сте предприели в миналото, особено 

в работна роля или стаж. 

Управление на проекти 

Всяка задача, която предприемете, ще има 

някаква форма на краен срок. Това може да бъде 

подготовка на документ за седмична среща, 

предоставяне на проект в конкретна времева 

рамка или постигане на основна инициатива в 

ключовите етапи. Работодателите ще оценят 

способността ви да планирате натоварването, за 

да отговаряте на сроковете, и да отговорите на 

предизвикателни срокове, когато възникне нужда 

- дори ако понякога това означава работа извън 

редовно планираното работно време. 

Комуникация и представяне 

Уменията за писмена и устна комуникация са също 

толкова важни за пригодността за заетост, колкото 

техническата квалификация. Естествено, това 

означава да се обърне голямо внимание на 

формулировката на автобиографията ви, 

мотивационното писмо и всички макетни задачи, 

които сте помолени да подготвите. Интервютата 

дават шанс на работодателите да оценят вашите 

умения за презентация, затова се подгответе 

добре и репетирайте колкото е възможно повече. 

Например, направете проучване на често 

задавани въпроси за интервю и отговори, които 

демонстрират разнообразни умения за 

работоспособност, без да звучат принудително. 

Добре е да намерите подходящ наставник, който 

да ви помогне, дори ако е просто да предоставите 

отзиви за това, което сте подготвили. 

Работа в екип 

Способността да се работи добре с колегите е от 

първостепенно значение и възможността да се 

отнесат примери за работа в екип от работни роли 

или разположения ще помогне да се демонстрира 

това. Други дейности също могат да допринесат, 

като например участие в отборни спортове. 

Действието като лидер на екип може да бъде 

особено привлекателно за работодателите, тъй 

като демонстрира лидерски потенциал за по-

късен етап от кариерата ви. Работодателите, 

желаещи да инвестират в кариерно развитие, ще 

търсят кандидати, които могат да нарастват с 

тяхната организация. 
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III. Методики 
Стълбовете, които поддържат успешен един 

дигитален бизнес 

 

Прозрението на пазара в съчетание със 

съвременните технологии дава само 

традиционната / конвенционална форма на 

пазарна осведоменост или бизнес разбиране за 

цифрово измерение. Комбинирането на 

прозрение и технологии от самото начало служи 

за насочване на екипи от бизнес лидери и 

технологични инженери за справяне с нуждите на 

потребителя. След като се поставят тези основи, 

както при всеки бизнес, тези потребителски 

искания трябва да бъдат наблюдавани и следени 

във всеки етап от бизнеса. По-доброто разбиране 

в екипа автоматично ще привлече повече 

потребители. За да задоволи изискванията на 

потребителя, вътрешният екип трябва да може да 

анализира изискванията, а също и собствените си 

способности. 

От технологичен аспект, дигиталните предприятия 

включват една или повече софтуерни платформи, 

използвайки най-добрите налични технологии, за 

да отговарят на индивидуалните нужди на 

компанията. Последният стълб, който е основен 

компонент за дигиталния бизнес и неговият успех 

е платформата. Тези технологии дават възможност 

на бизнеса да се стреми към своите цели, 

установявайки своята визия и постигайки целите 

си. 

Установяване на гъвкави /Agile/ методи 

Подходящата методологична компетентност е от 

основно значение за успеха на цифровата 

организация. Той е необходим за посрещане на 

предизвикателства, както и за разработване и 

ефективно прилагане на цифрови бизнес модели. 

Това се отнася за структури, методи и процеси, 

както и за културата в компанията. Според 

проучване, повечето проекти и стартиращи 

бизнеси се провалят на оперативно ниво - и то не 

поради лоши идеи. За да се приложат ефикасно и 

ефективно цифровите бизнес модели, да се 

представят прототипите на пазара бързо и да се 

реагира гъвкаво на обратната връзка на клиентите 

и промените на пазара, итеративният подход с 

гъвкави методи предлага значително предимство. 

Установяването на гъвкави методи се прилага за 

методологията на разработка на софтуер и 

управление на проекти, включително процеси и 

структури, както и корпоративната култура. 

IV. Приложимост на Agile методи, 

прилагани в IAMF 
Осигурете удовлетвореността на клиентите 

„Клиентите винаги са прави“. Бизнесът разбра, че 

те не могат да продължат да работят и да бъдат 

успешни, освен ако не са харесвани от клиентите. 

Без клиенти, предприятията се затварят. 

Ако вече не правите това, трябва да започнете да 

мислите за себе си като марка. Трябва да мислите 

как да изградите вашата лична марка и как да 

гарантирате, че вашите клиенти са доволни. 

Личната марка по същество е как хората мислят за 

вас и с какво сте известни. 

Отделете време да помислите и да определите 

какви са вашите силни страни и какви са вашите 

слабости. Напишете ги и измислете план как да 

надграждате силните си страни и да работите 

върху своите слабости. Уверете се, че полагате 

допълнителни усилия да бъдете мили към 

другите, помагайте им, когато можете и споделяте 

знания свободно. 

Приемате 

промените   

Обикновено 

големите 

промени са 

проблематични 

за повечето 

хора. Хората 

обичат да се установяват в рутинни процедури и 

продължават да правят това, което правят на 

автопилот. 

Следователно една от целите ви трябва да бъде да 

бъдете по-отворени и да приемете промяна. 

Първо, започнете с оценката, че промяната 

въвежда възможности за личностно и 
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професионално израстване се състои в това да сте 

на правилното място в точното време. 

„Не оцелява най-силният от видовете, нито най-

интелигентният, който оцелява. Той е най-

адаптивен към промените. “ - Чарлз Дарвин 

И накрая, бих ви предизвикал да проведете 

мисловен експеримент, в който идентифицирате 

конкретна промяна в мащаба в живота си и как ще 

се справите с нея. Определете уменията, които 

биха ви били нужни и след това съставете план за 

това как да ги придобиете. 

Доставяйте работещи решения често 

Надеждността е ключово качество, което трябва 

да има и към което трябва да се стремим в живота. 

Да бъдеш надежден идва в много форми и 

разновидности; става въпрос за гарантиране, че 

след като се съгласите да направите нещо, не ви 

остава друго освен да го направите. 

Разбирам, че често сте се съгласили да направите 

нещо, но след това животът ви хвърля крива топка 

и поради някаква причина не сте в състояние да го 

свършите. Какво правиш тогава? В онези времена 

всичко е свързано с общуването. Когато се 

съгласите да направите нещо за някого, 

независимо дали това е на работа или в личния ви 

живот, комуникацията е ключова. 

Първо започнете, като се уверите, че точно знаете 

какво трябва да правите и от кога трябва да го 

направите. След това не забравяйте да 

информирате другия човек за всеки напредък или 

всякакви промени, които ви идват по пътя. 

Особено тези спънки и промени! Веднага щом 

разберете, че нещо ви пречи да за извършване на 

даденото нещо, уверете се, че го съобщавате. 

И така, предизвиквам ви да се стремите да бъдете 

по-ориентирани към задачите. Разбийте това, 

което сте се съгласили да направите в задачите, 

създайте списък и след това следвайте всяка 

задача и я следете до нейното изпълнение. 

Списъците със задачи ще ви държат 

съсредоточени и ще ви осигурят мотивация, когато 

правитенещата от него. 

Запознайте се с всички заинтересовани страни 

и колеги 

Мрежата е ключова за всяко кариерно развитие 

или личностно израстване. Наличието на 

подходящи контакти е безценно. Уверете се, че 

отделяте време за планиране на срещи с различни 

заинтересовани страни по време на работа. В 

личния си живот прекарвайте повече време в 

опознаване на хората по-добре; вашите приятели, 

семейството ви, който и да е важен за вас. 

Освен това се стремете да изграждате отношения 

от непосредствения си кръг. Бъдете общителни по 

време на работа и опознавайте повече хора. 

Кажете добро утро на хората, които влизат, и се 

сбогувайте на излизане. Никога не яжте сами; 

винаги се стремете да обядвате с някой друг. 

Доверете се на мотивирани хора да свършат 

работата 

Този принцип е свързан с възможността за 

делегиране и гарантиране, че хората ще свършат 

нещата. Ако сте на мениджърска позиция, тогава 

дайте повече отговорност на вашите подчинени и 

гледайте как те растат. Тъй като те растат под 

вашето ръководство, ще имате все повече време 

да насочите времето си към начини за 

разширяване на ролята си и фокусиране върху 

това, което е важно за вас. 

Ако нямате управленска роля, използвайте този 

принцип, за да помогнете да ръководите 

отношенията, които имате с вашия мениджър. 

Поискайте повече автономия и свържете работата 

си, за да измервате работата си спрямо задачите 

или целите. Micromanagement не работи за всеки; 

и колкото повече автономия и доверие получавате 

от вашия мениджър, толкова по-гъвкава работа 

можете да имате. Тоест, ако задачата ви е била да 

завършите X до следващата седмица в 

понеделник, тогава как го правите и в кои часове 

го правите, трябва да е без значение. 

Имайте предвид обаче, че може да отнеме време 

на вашия мениджър да ви се довери достатъчно, 

за да направи това. Както винаги, потърсете 

наличните възможности и планирайте как можете 

да стигнете до мястото, където искате да бъдете. 
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Уверете се, че вървите нагоре и че мениджърът ви 

е наясно с това, което се опитвате да постигнете. 

Приоритизирайте разговорите лице в лице   

Що 

се 

отнася до комуникацията, формата, в която 

решаваме да я правим, е много важна; и все пак 

достатъчно мисъл рядко се влага в него. 

Директната комуникация лице в лице е един от 

най-ефективните начини за комуникация. На 

съвременното работно място повечето 

комуникация се осъществяват чрез имейл. 

Имейлът е чудесен инструмент за използване и 

чудесен начин за документиране на случилото се, 

но не винаги може да бъде най-ефективният 

начин за комуникация. Обърнете внимание, че 

всеки разговор трябва да бъде последван от 

имейл потвърждение на обсъжданото, за да се 

гарантира, че всичко е надлежно документирано и 

по-късно няма объркване. 

 Винаги бъдете готови за действие 

Този принцип е свързан с това да сте винаги в 

състояние да действате при всяка възможност. За 

да направите това обаче, човек трябва постоянно 

да работи върху своите умения. Това може да 

бъде нещо, което правите всеки ден, или нещо, 

което правите всяка сутрин, преди да станете от 

леглото. Това може да бъде толкова просто, 

колкото да четете художествени книги или да 

вземете курс онлайн по нещо, което ви 

интересува. Определете области, за които бихте 

искали да научите нещо повече и да се потопите, 

първо се насочете! Никой никога не е загубил 

нищо, като е станал по-знаещ. 

Насърчаване на устойчивото развитие 

Често се казва, че животът е маратон, а не спринт. 

Като такава, устойчивостта е всичко. Много е 

обичайно да чуваме за хората, които "изгарят" и 

изискват доста време за възстановяване. 

Този принцип е свързан с това да гарантирате, че 

управлявате живота си по устойчив начин. Няма 

как да се симулира тежък труд; това е просто 

нещо, което трябва да се случи. И така, как да се 

уверите, че няма да изгорите? 

Първо, уверете се, че получавате адекватен сън. Аз 

лично установявам, че нищо по-малко от 6,5 часа 

на нощ не е устойчиво за повече от два или три 

пъти седмично. Сънят е установен, че има много 

ползи за здравето, а също така ни позволява да 

усвояваме по-добре информацията. 

И накрая, упражнения и балансирана диета. Броят 

на изследванията, които подчертават как 

упражненията влияят на ученето, изглежда се 

увеличава с всеки изминал ден. Подкрепящите 

доказателства са твърде прекалени, за да бъдат 

игнорирани. Опитайте и въведете някаква форма 

на упражнения в ежедневието си, за да се 

възползвате от това. Дори четириминутната 

тренировка с табата всяка сутрин може да има 

изключително полезни резултати.  

Непрекъснато внимание към съвършенството 

и добрия дизайн 

Това трябва да мине, без дори да се споменава. 

Винаги трябва да се стремите към високи 

постижения, независимо от това какво работите. 

Ако сте известен като внимателен и отговорен 

индивид, който винаги се стреми към върхови 

постижения, тогава вече печелите. 

Често пъти, без да осъзнавате, отличните 

постижения са точно зад ъгъла. Става дума за 

малките неща; онова малко допълнително 

внимание, което хората не очакват, последния 

детайл.  

 

Простота - изкуството да се максимизира 

несвършената работа 

Има елегантност в опитите да запазите нещата 

възможно най-прости. Не всичко се нуждае от 
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пълен анализ или решение. Ако се притеснявате за 

шефа си или някой друг, който ви критикува, че сте 

избрали най-простия подход, тогава просто се 

уверете, че сте документирали анализа си в 

алтернативите, които сте отхвърлили. 

Документирайте факта, че накратко сте 

обмислили други варианти и сте решили да 

подходите стратегически към най-простото 

решение възможно 

 

V. Дигитални умения за 

подобряване на  заетостта 

Социална медия 

Според скорошно проучване в света има 2,7 

милиарда активни потребители на социални 

медии. От тях 2,5 милиарда са активни 

потребители на мобилни устройства. Тези цифри 

показват 30% увеличение на мобилните социални 

потребители само за една година, което се очаква 

да се увеличава от година на година. 

Способността за ефективно разбиране и 

използване на социалните медии е основно 

умение, което всеки професионалист трябва да 

притежава. Маркетингът в социалните медии 

надхвърля публикуването на актуализация на туит 

или Facebook; става въпрос за разбиране на 

динамичната връзка между брандове, влиятели и 

потребители. Казано по-просто, компаниите 

трябва да достигнат до клиентите по начини, които 

ще привличат трафик към техния уебсайт или 

продукт - за потенциална реализация. 

Социалните медии проникнаха в тъканта на 

нашето общество и се превърнаха в основен 

източник на комуникация и информационен поток 

между създателите на съдържание и 

потребителите. Преподавателите, които 

разпознават влиянието на социалните медии, 

трябва да разберат тънкостите на всяка платформа 

и нейното потенциално влияние за увеличаване 

на ангажираността на общността, за да 

предоставят на завършилите ценни и приложими 

умения. 

Маркетинг търсачки 

Освен социалните медии, маркетингът на 

търсачките (SEM) е една от най-влиятелните 

дисциплини, на които маркетолозите са 

разчитали. За да разгледаме нещата в 

перспектива, всеки ден се извършват повече от 6,5 

милиарда SEM резултати, като Google 

представлява 77% от този трафик. 

Хората с опит в SEM ще могат да увеличат 

видимостта на уебсайта на компанията в 

търсачката (например Google) главно чрез платена 

реклама. По този начин бизнесът ще привлече 

ценен уеб трафик от страницата с резултати от 

търсачката. 

Използвайки SEM, всеки ще може  да проследи 

част от 6.5 милиарда резултати от трафика за 

търсене. Ето защо маркетолозите, мениджърите 

на съдържание и уебмастърите прекарват много 

време, оптимизирайки своите уебсайтове и 

рекламни кампании, за да осигурят възможно 

най-високите проценти на реализация. 

Повечето компании се занимават с продажба на 

продукти или услуги. Затова е наложително 

марката им лесно да се намери онлайн сред 

конкуренцията им. Търсещите работа трябва да 

имат познания за маркетинга за търсене, ако могат 

да разберат по-големия контекст на своята работа. 

Анализ 

 

Според Forbes само 22% от търговците твърдят, че 

техните маркетингови инициативи, базирани на 

данни, постигат значителни резултати. Питър 

Дракър, лидер в образованието по мениджмънт и 

често описван като основател на съвременния 

мениджмънт,казва  това: 
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„Ако не можете да го измерите, не можете да го 

управлявате.“ 

Анализът на данните по същество позволява на 

хората да вземат образовани и ръководени от 

данни решения в своята работа. Числата 

определят дали една кампания е била успешна и с 

какъв процент. Ключът към аналитиката е да 

знаем какви данни да събираме и измерваме, за 

да подобрим следващата кампания. Компаниите 

не искат да губят ценни долари въз основа на 

тенденции или инстинкти. Всичко е в това да 

увеличите ефективността на всяка кампания и да 

оптимизирате възвръщаемостта на инвестицията. 

Обикновено Google Анализ върви ръка за ръка със 

SEM. Тези две допълнителни умения работят 

заедно, за да гарантират, че бизнесът разбира 

какво искат потребителите и как най-добре да 

привлече и задържа вниманието им. 

Съдържателен маркетинг 

 

Съдържанието се предлага под много форми - 

публикации в блогове, видеоклипове, подкасти, 

инфографика, дори актуализации на състоянието 

на социалните медии. 

Маркетолозите може да прекарват времето си в 

оптимизиране на ключови думи и рекламни 

кампании, но съдържанието все още е крал. В 

крайна сметка, уебсайт или страница в социалните 

медии се ръководи от съдържанието й и без нея 

клиентите нямат начин да разберат ползите от 

даден продукт или услуга. 

Съдържанието е от решаващо значение за 

стимулиране на осведомеността на марката и 

може да установи марките или влияещите като 

лидери на мисли. Следователно трябва да се 

разберат важността на създаването не само на 

съдържанието, а на съдържанието, което е от 

значение за изследването на ключови думи и 

оптимизирането им в стратегия. 

Електронна поща 

Един от най-добрите начини за получаване и 

задържане на потенциални клиенти е чрез 

изпитан метод: имейл. 

Имейлът е една от най-старите форми на директен 

маркетинг и все още събира удар в привличането 

и задържането на клиенти. От стартъпи до 

многонационални корпорации, имейлът помага 

да стартирате много успешни кампании. 

Но не се заблуждавайте, електронният маркетинг 

сам по себе си е форма на изкуството. Опитен 

дигитален маркетинг знае, че всеки етап трябва да 

бъде внимателно планиран. От страницата за 

регистрация - включително нейното 

разположение в уебсайт - до първия имейл за 

добре дошли, всяка стъпка трябва да бъде 

оптимизирана, за да привлече и задържи 

потребителите и да изгради ангажираност. 

Хората могат да променят акаунти в социални 

медии или домашни адреси, но хората не са 

склонни да променят имейл адресите си. Ето защо 

професионалистите, които разбират силата на 

електронната поща да се свързват директно с 

потребителите, са силно търсени. 

Като такива преподаватели не трябва да 

дефинират имейла като старомоден инструмент, а 

вместо това да предизвикат учениците да 

преосмислят начините за използване на имейла в 

техните роли - настоящи и бъдещи. 

Мобилни телефони 



 

 
14 

ДИГИТАЛЕН НАРЪЧНИК: DIGITAL SKILLS 4 ALL 

 
Според последния доклад на We Are Social и 

Hootsuite, мобилната свързаност продължава да 

нараства с близо две трети от населението на 

света, използващо мобилни телефони, а 55% от 

всички активни връзки идват от смартфони. Тъй 

като трафикът на смартфони сега надвишава 

трафика на десктопа, става ясно, че мобилното 

устройство е бъдещето. 

За да разберем въздействието на тази промяна, 

трябва само да разгледаме Google. Най-големият 

доставчик на търсачки в света е създал удобно за 

мобилно устройство уеб приложение, 

предназначено да тества използваемостта и 

скоростта на мобилните уебсайтове. Наличието на 

уеб страница, подходяща за мобилни устройства, 

може да засили вашето присъствие при търсене 

сред потребители, които нямат достъп до 

настолни компютри. Търсещите работа могат да 

използват тези знания в своя полза, като 

оптимизират кампаниите, за да се възползват от 

най-новите разработки в мобилното търсене и 

потребителското изживяване. 

Стратегия и планиране 

 

Бизнесът, който вгражда стратегическото 

планиране в маркетинговата си програма, е най-

вероятно да види измерими резултати в 

дългосрочен план. Вместо да планират ad hoc, 

дигиталните маркетолози трябва да създадат и 

внедрят кампании, които се базират на 

аналитични данни и количествено измерими SEO 

данни. 

Например, определянето на конкретни KPI и 

идентифицирането на методи за измерване на 

всеки индикатор може да помогне на маркетолога 

да остане отговорен. Задължително е също така те 

да анализират минали кампании и да решат кой 

показател си струва да се измери. 

 

За да се поставят нещата в перспектива, 

стратегията и планирането е водеща разлика в 

уменията в организациите - според 58% от 

професионалистите в САЩ, 55% във 

Великобритания и 42% в Ирландия. Осигурявайки 

умения за планиране и изпълнение на дигитална 

стратегия, завършилите, които търсят нова работа, 

ще имат ясно предимство пред своите връстници 

с малко или никакво познание. 

Социални продажби 

За да се свържете и да повлияете на клиентите, 

специалистите по продажбите трябва да бъдат 

там, където са техните перспективи: онлайн. Тъй 

като социалните продажби се оказват полезни за 

продавачите, които я използват - 90% от най-

добрите търговци използват успешно 

инструментите за социална продажба - за новите 

става все по-важно да имат опит с използването на 

технологиите за продажба. 

Предприятията от различни отрасли също 

започват да разбират значението на 
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инвестирането в социални продажби в нова 

технология за „продажба на стекове“ над CRM 

като инструменти за проследяване на имейли, 

приложения за производителност и софтуер за 

разузнаване на продажбите. Преди всичко 

инструментите за социална продажба се 

разглеждат като много ефективни при ангажиране 

и влияние върху потребителите, особено сред 

най-добрите изпълнители. 

Всъщност според LinkedIn повече от 70% от 

специалистите по продажби използват 

инструменти за социални продажби като LinkedIn, 

Twitter и Facebook и виждат, че те имат най-голямо 

влияние върху приходите. 

Като сравнително нова арена за организации, 

предлагането на обучение, съобразено с 

индустрията, ще помогне на всеки студент, който 

се интересува от преследване на кариера с 

продажби с безценни и много търсени 

инструменти. 

Видео 

В дигиталния контекст видеото се е превърнало от 

просто форма на забавление в YouTube до основен 

драйвер за съдържание на социални медии. 

Snapchat вече е мощна и влиятелна платформа, 

докато Facebook вече използва видео в историите 

на своя Instagram. 

Видеото като съдържание е по-лесно за 

консумация от обичайната публикация в блога. 

Освен това е по-забавно и се харесва на почти 

всеки. Чрез комбиниране на емоционалната сила 

на социалното видео с обхвата на дигиталната 

реклама, пазарите могат да се включат в 

нарастващ пазар на ангажирани потребители. 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2: Предизвикателства и 

възможности за обучителите на 

възрастни в ежедневието 

Добре известно е, че живеем в епоха, в която 

съществуват значителен брой възрастни, които 

нямат почти никакъв достъп до качествено 

образование като деца. Също така е очевидно, че 

на голяма част от тях е било осигурено 

образование както по остаряламетодика, така и в 

области, донякъде неотносими към днешния ден. 

В бързо променящия се свят изкуството да се 

установява ролята на образованието, за да има 

развито общество, е толкова актуално, колкото и 

досега. Концепцията за образование и учене през 

целия живот като неразделна част от обществото 

трябва да присъства в съзнанието на всички 

граждани; без значение от тяхната възраст. 

Доброто образование започва с по-добра 

перспектива за предишното образование, както и 

преосмисляне на ролята на възрастните, за да се 

отговори на образователното предизвикателство 

на застаряващото население в Европа. Фактът е, че 

възрастните са не само ръководители, но са и 

възпитатели, чиито действия имат исторически 

последици за образователната система и за 

бъдещите решения относно дейностите за учене 

през целия живот. Това са идеите, които са 

активни в европейската политика и 

стратегическите документи. Коренната промяна в 

педагогическите модели, включваща размисъл 

върху взаимоотношенията и ситуациите, изисква 

преоценка на ролята на възрастните, на 

неформалното обучение и формалното 

образование. Особено както в съвременната 

епоха това трябва да се адаптира към глобалното 

общество. В цяла Европа преквалифицирането на 

възрастни в професионален, личен и социален 

план е важна цел за всички държави-членки и 

страни-партньори, но как да се ангажираме да 

върнем някого в образованието и какви проблеми 

ще създаде това? 

Съветът на Европа, Европейският съюз и за 

Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (OCED) изразиха значително желание за 

трансформиране на това общество в 
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глобализирано и влагане на всички ресурси, 

необходими за повишаване на икономиката и за 

гарантиране изпълнение в образованието. В това 

се крие едно от първите предизвикателства; в 

епоха на неолиберална глобализация такова 

образование ще подкрепи ли изискванията на 

възрастните в професионален, личен и социален 

план? Такива концепции, които трябва да се 

вземат предвид в тази област, чиято икономика 

поддържа. Това подкрепя ли директно 

обучаващите се? Или поддържа по-големи 

конгломерати? Радикалната промяна изисква 

радикални въпроси, които включват поставяне 

под въпрос на авторитет, процес, политика . Това 

са някои от по-дълбоките проблеми, които 

възрастните педагози трябва да решат, когато 

развиват своя образователен процес. 

 

Образованието за възрастни е много редовно 

класифицирано под учене през целия живот и е 

важно да се знае, че „Ученето през целия живот 

включва хора от всички възрасти, които учат в най-

различни контексти - в образователни институции, 

на работа, у дома и през свободното време. Тя се 

фокусира главно върху възрастните, които се 

връщат към организирано обучение, а не върху 

началния период на обучение или върху 

случайното обучение ”(Schuller. T., Watson, D., 

2009). Вече живеем в епоха, в която грамотността 

по-дълго означава просто умение да се чете и 

пише; имаме медийна грамотност, цифрова 

грамотност, компютърна грамотност, здравна 

грамотност, емоционална грамотност, културна 

грамотност и т.н. Както във всеки момент в 

настоящето, ние живеем в епоха, в която достъпът 

до информация и изискването за разбирането й са 

по-големи и сложни от всякога. След това 

кръстосването и интерсекцията между тези 

литератури нарастват с всеки изминал ден. В 

миналото имаше почти никакво изискване за  

селското стопанство и цифровата грамотност. Сега 

цифровите умения са съществена част от 

селскостопанската индустрия, тъй както за 

професионалния и социалния живот на тези, които 

работят в нея. Притежаването на един набор от 

умения вече не е необходимата норма; какъвто и 

да е специалист, те трябва да притежават общ 

набор от умения в редица области за своето 

професионално, лично и социално благополучие. 

I. Образование за възрастни в 

съвременния дискурс 
 

Образованието за възрастни в съвременния 

дискурс исторически е разработено от 

професионална (а понякога и академична) гледна 

точка и пренебрегва много други аспекти на 

образованието или обучението. И до ден днешен 

прагматичната ориентация е далеч по-силно 

влияние от социалната трансформация на 

присъщо ниво. Следователно съвременното 

образование за възрастни (особено в Европа) е 

подготовка или превъзпитание за работа и заетост 

или в най-добрия случай задължителни функции в 

обществото. Отново тази концепция се насърчава 

масово от големи участници в икономиката като 

ОИСР, Международната организация на труда и 

Световната банка. Единствената основна 

институция, която прилага по-хуманистичен 

подход към идеята, е ЮНЕСКО, която отново е 

обект на манипулация. В това се крие повторение 

на първото голямо предизвикателство на 

учителите за възрастни; За какво е обазованието?  

Възпитателите на възрастни са включени в 

образователна методология, малко по-различна 

от тази на младежките работници. Отразяващите 

елементи за   личностното развитие в 

трансформиращото се общество донякъде се 

губят под идеята за придобиване на умение за 

печелене на пари или изпълнение на задача.   

Признаването на това е стъпка към разрешаването 

му. Въпреки това, той реализира и друго 

предизвикателство за преподавателите на 
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възрастни; как реалистично да подкрепя 

социалните и личните нужди на възрастните, 

наред с техните професионални? Това само по 

себе си е въпрос с много предизвикателства в 

него, но и с много възможности. Някои от тези 

предизвикателства и възможности са същите. 

Едно от най-големите предизвикателства и 

същевременно огромна възможност за подкрепа 

на висококачествено образование в общността за 

възрастни е информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ). 

Едновременно с това ИКТ предлагат и 

способността да подкрепят повече възрастни от 

всякога досега,. Първоначално концепцията за 

учене през целия живот е била да се подчертае 

неформалното обучение. Това обаче всъщност 

стана по-скоро „фалшив идол“, отколкото 

концепция на практика. С рецесиите и проблемите 

със заетостта в цяла Европа образованието за 

възрастни остана в рамките на прагматичните и 

икономическите обхвати. Включително разходите 

за достъп до такова образование, водещи до 

други предизвикателства, например ако 

възрастните, които го изискват, могат да си го 

позволят и в такива области като ИКТ, си 

позволяват оборудването. До ден днешен ученето 

през целия живот не е спазило първоначалната си 

концепция и донякъде пренебрегва възрастните в 

перспективата на образователния период. 

Целите за устойчиво развитие (ЦХР) и в 

програмата за образованието 2030 -

образователните цели и показатели за постигане 

от ЮНЕСКО поставят за първи път в реалистичната 

история огромни възможности за радикална 

промяна в образованието за възрастни. 

Реалистично обаче не повдига основния въпрос 

„дали основният подход е правилният?“ В цяла 

Европа все още трябва да се проведат големи 

размисли относно основните причини за 

образованието за възрастни. Както и при много 

неща в образованието за възрастни, това отново 

дава едновременно предизвикателство и 

възможност за признаване и справяне с 

доминирането на реториката върху прилагането 

на глобални цели, както и тясно и редуктивно 

разбиране на образованието за възрастни. 

Както казва Катарина Попович 

(2019),„образованието за възрастни вече не е 

тенденция в социалните промени, както беше 

много пъти в историята, а повече некритичен 

последовател на съвременните„ моди “и 

тенденции. Това накратко доведе до развитието 

на образованието за възрастни, съдържащо много 

модерни думи за образователните тенденции, без 

всъщност да се направи много. Както и да стане 

по-скоро стока в частния сектор или използвана за 

преследване на финансиране от организации с 

нестопанска цел, които подозрително работят по 

много бизнес базирани модели. Последното е 

изключително проблемна и често срещана 

ситуация в балканските народи. Фактът, че 

образованието за възрастни е толкова широко 

рекламирано като пазарен продукт, всъщност 

крие изключително добре факта, че като 

инструмент за реална социална промяна то 

изчезва от поглед. 

Това е неоспоримо убеждение в съвременното 

общество, че образованието за възрастни трябва 

да разрешава последствията от големите 

проблеми. Много малко политика е насочена към 

справяне с причините за подобни проблеми. 

Образованието се насърчава около 

преквалифициране за заетост, а не разбиране на 

причините за финансовите кризи или други 

фактори, които ще повлияят на бъдещето на 

възрастните, като миграцията или изменението на 

климата. 

 
Основната възможност на преподавателите за 

възрастни е, че образованието за възрастни може 

да се използва като драматично мощен 

инструмент за задълбочаване на причините за 

ситуациите, които възрастните в съвременното 
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общество трябва да се научат да се справят. Може 

да се използва за разрушаване на традиционните 

бариери между икономиката, етиката, социалното 

благосъстояние и околната среда, за да се развие 

визия за интерсвързаността на съвременния 

живот и предизвикателствата, които той поставя. 

Като такова, образованието за възрастни не 

трябва да е просто научаване на нещо, за да 

продължи да съществува, а агент за социална 

трансформация. Най-трудното предизвикателство 

за обучителя на възрастни е как да го приложи по 

такъв начин. 

Мисията на Международния съвет за образование 

на възрастни (ICAE) “е да насърчава ученето и 

образованието за възрастни и млади хора в 

стремеж към социална справедливост в рамките 

на правата на човека във всичките му измерения, 

за да осигури здравословното, устойчивото и 

демократичното развитие на индивиди, общности 

и общества. “(ICAE, 2019). При подобна 

възможност, която се насърчава, 

предизвикателството е в прилагането. 

Предизвикателства и възможности 

в преподаването на образованието 

за възрастни 

Що се отнася до ежедневната дейност на 

преподавател/обучител на възрастни, има много 

различни фактори, към които трябва да обърнем 

внимание. Преди това беше разгледано в мета-

ниво на какво ниво трябва да бъде 

продължителното обучение (от което 

образование за възрастни е част). 

Предизвикателствата и възможностите, които 

възникват в рамките на ежедневното 

преподаване, също са изключително 

разнообразни и интересни, особено в 

съвременния свят. 

Това са само няколко от големи области, в които 

се провежда образованието за възрастни и 

оправдано идват със собствен избор на 

предизвикателства и възможности. 

Има голям избор от пречки или различия, които 

трябва да се преодолеят сред учениците като 

възрастни преподаватели и те могат да включват: 

 

 

 

Разбира се, има много други и дори те могат да 

бъдат разделени на много различни области, но 

този подбор дава ясна индикация за 

препятствията, с които преподавателят на 

възрастни редовно трябва да се справя.  

Джини Бекири (2018) правилно заявява, че „Когато 

преподавате на възрастни, е важно да вземете 

предвид характеристиките, които влияят върху 

тяхното обучение, особено как предишният опит 

влияе върху тяхното мислене. В същото време 

трябва да помислите как възрастта се отразява на 

познавателната им способност, което може да 

помогне или да попречи на ученето “. Това може 

да се счита за някакво обобщение, но е широко 

известно и считано, че възрастните учащи са далеч 

по-малко гъвкави в своя подход към ученето. Това 

се дължи на факта, че те са били оформени от 

житейския си опит. Нивото на такава гъвкавост 

също много зависи от неща като култура, езикова 

способност и познавателна способност. Това 

обаче предоставя и чудесна възможност за 

рефлексивно обучение за промяната и значението 

на промяната в живота им, както и в тяхна полза.  

Елементът на личната отговорност е много по-

силен в общността на възрастните, не може да се 

каже, че не трябва да се популяризира сред 

младите хора, но възрастните са по-независими 

по своята същност. Така възниква възможността за 

самостоятелно обучение, тъй като е за 

предпочитане за възрастните и по този начин те 

могат да поемат отговорност за собствените си 

Възрастови 
разлики

Културни 
препятствия

Затруднения в 
обучението и 
физически 
способности

Езикови 
разделения

Възприятие за 
пол
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постижения и неуспехи. Самонасоченото 

обучение включва предизвикателство за 

възрастни относно тяхното учене, размисъл, 

балансирано ниво на подкрепа и възможности за 

избор. 

Ключово е да се помни, че възрастните ще бъдат 

по-фокусирани върху резултатите от младите хора 

и това е важно, когато получават неформално 

образование сред възрастните. Ключът е 

разработването на висококачествен процес,  който 

възрастните винаги имат за цел. Възрастните също 

разполагат с огромен набор от материали и опит, 

с които предоставяте огромна възможност да 

свържете това, което преподавате, не само с 

реалния живот, но и със собствените си уникални 

преживявания. Norma и Schmidt (1992) създадоха 

процедура в три стъпки, за да обяснят как 

връзките, направени между нова и стара 

информация, могат да доведат до учене и 

подобряване на запазването на паметта: 

1. Разработване - намираме връзките между 

нова информация и предишни знания. 

2. Уточнение - преминаваме през 

информацията, за да запазим нещата, 

които разбираме и които смятаме за 

важни. 

3. Преструктуриране - формират се нови 

схеми (карти на знанието, които ни 

помагат да интерпретираме информация в 

нашата среда), които впоследствие ни 

позволяват да се учим. 

Ключът е да запомните, че възрастните 

обикновено работят по-добре с фасилитатор, а не 

с преподавател, освен ако не са от академични 

среди, една твърде формална обстановка може да 

бъде донякъде смущаваща. Това също може да 

помогне да се избегнат и културни грешни 

интерпретации, да се разрушат езиковите 

различия и да се създаде пространство за 

подкрепа на хората с трудности в обучението. 

Уникална възможност, която възниква в рамките 

на образованието за възрастни, е в някои 

ситуации, които хората в „класната стая“ имат 

сходен опит. Следователно, в зависимост от 

темата, възрастните с подобно мислене могат да 

бъдат групирани заедно, създавайки ефективна и 

интерактивна мрежа за обучение на връстници. 

 

Когато помагате на възрастните да учат, е важно 

да се имат предвид и редица ключови моменти; 

една от които е значението на обратната връзка.  

Обратната връзка не е само насърчаване, но път 

към подобрение. Това от своя страна ни води до 

друга ключова точка; мотивация. Факт е, че по-

голямата част от възрастните участват доброволно 

в образованието и нещо ги е мотивирало да бъдат 

там. Ключът към поддържането на тази мотивация 

е поддържането на перфектния баланс между 

предизвикателство и постижения по време на 

образователното пътуване на възрастните. В края 

на краищата Карл Роджърс (1969) заявява, че 

„образованието става интегрирано и неговите 

резултати са по-дълбоки, когато учащите се 

участват с цялото си Аз: чувства, интуиция и 

познание“. Това се прави не само чрез 

образователното съдържание, но и чрез 

разбиране на личните ангажименти на 

възрастния. В реалния свят възрастните имат 

ангажименти, множество ангажименти, от деца до 

заетост до възрастни зависими, те имат огромно 

разнообразие от други неща в живота си. Добрият 

учител за възрастни трябва да знае за такива 

ангажименти и да предоставя образователно 

съдържание, което е съобразено с тези нужди. 

Възрастните също имат специфични очаквания; те 

са участвали в процеса, за да постигнат нещо и ако 

почувстват, че не постигат това очакване, има 

вероятност да се откажат. Преподавателите за 

възрастни трябва да са запознати с тези 

специфични очаквания и да гарантират, че 
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съдържанието и целите на образованието са ясни 

от самото начало.  

По отношение на определянето на видовете 

образование, необходими в съвременната ера, 

трябва да разгледаме няколко области; 

консултации с възрастни, нужди на пазара на 

труда, представяне на благосъстоянието на 

широката общественост, нуждите на ежедневния 

живот и текущото състояние на околната среда 

(изменение на климата). От тях може да се 

определи, разработи и предостави голям набор от 

образователни области. Един, по-специално, се 

появява редовно и с нарастваща 

последователност; цифрова грамотност и 

цифрови умения. Националният институт за учене 

и работа (Англия и Уелс) (2019) твърди, че 

„Приблизително 12,6 милиона възрастни във 

Великобритания нямат цифрови умения, които са 

от съществено значение за пълноценното участие 

в обществото на 21-ви век: за работа, за живот и за 

учене“. Освен това те заявяват, че „приблизително 

90% от всички работни места ще изискват основни 

ИКТ умения, но при приблизително 80% от хората 

с ниско ниво на образование липсват тези умения 

и е по-вероятно да бъдат социално слаби, да 

страдат от изолация, да имат по-ниски доходи и да 

имат деца, които не постигат резултати в училище 

“(Институт за учене и работа, 2019). Това 

твърдение може да бъде свързано с цяла Европа и 

затвърждава твърдението, че дигиталната 

грамотност и цифровите умения са не само 

изискване за участие в обществото, но съществена 

част от него. 

 Възпитателите на възрастни са изправени пред 

ежедневното предизвикателство да бъдат в крак с 

техническите разработки и как да ги използват в 

ежедневния професионален живот. Непрекъснато 

развиващият се дигитален свят предлага на 

преподаватели  на възрастни и възможност за 

достъп до повече студенти от всякога, както и за 

създаване на иновативен и интерактивен 

образователен контекст, но все пак предоставя 

предизвикателството да бъдат в крак със 

способността за това. Фактът остава фактът, че 

„настоящите образователни системи не успяват да 

подготвят хората с необходимите умения за 

процъфтяване в дигиталната икономика, тъй като 

напредъкът в технологиите излага на риск 10 000 

работни места с ниска квалификация през 

следващите 20 години (Институт за учене и работа, 

2019 ). Това твърдение се отнася и за 

преподаватели за възрастни, онлайн и цифровото 

образование е вече масивна индустрия и 

непрекъснато нарастваща. iTutor group, английска 

преподавателска компания, която обучава и 

възрастни, и деца онлайн, има 31 000 учители 

онлайн и се счита за една от по-малките компании. 

Компаниите, които оставят далеч повече от 

контрола в ръцете на учителите за възрастни като 

Preply, изскочиха и са тук, за да останат. За да се 

възползват и използват тези възможности, човек 

трябва да бъде цифрово грамотен до високо ниво 

и същото се отнася и за използването на едни и 

същи умения на общностно ниво на образование 

за възрастни. 

В заключение, за да може образованието за 

възрастни наистина да процъфтява,  трябва да се 

придържа към първоначалната си концепция в 

рамките на платформата за учене през целия 

живот за професионално, личностно и социално 

развитие в общността за възрастни, за да се улесни 

реалната социална трансформация. Такива 

преподаватели/обучители на възрастни трябва да 

използват инструментите и уменията на цифрово 

ниво, които частните компании процъфтяват вече 

и „предоставят пространство за изразяване на 

емоциите на учащите, както и за развитието на 

интерсубективни процеси на взаимно уважение, 

грижа и признание '(Институт за учене и работа, 

2019). Това, което се изисква сега, е ясен метод, 

който да превърне ежедневното 

предизвикателство към преподаватели на 

възрастни в  ежедневна възможност. 
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II. Digital Skills 4 All 
 

Проектът предлага всички насоки и обучения за 

преподаватели на върастни в цяла Европа за това 

как да използват ИКТ инструменти и дигитални 

методи за по-добро предоставяне на основни 

умения в образованието за възрастни.  

Това е направено чрез интегративен подход за 

събиране, споделяне и разпространение на 

иновативни и приобщаващи практики на 

преподаване и учене с помощта на ИКТ 

инструменти и дигитални подходи и  методи. 

Както бе посочено по-рано, дигиталните 

инструменти предоставят както 

предизвикателство, така и възможност в 

ежедневието за преподаватели на обучаващи се 

възрастни с различни предизвикателства и 

възможности, възникващи в зависимост от 

разглеждания предмет. Когато използвате 

дигитални инструменти в образованието за 

възрастни, трябва да имате предвид два фактора; 

нуждите на възпитателя и нуждите на 

участниците. За целта партньорите по проекта 

проведоха две проучвания за картографиране и 

идентифициране на такива нужди. 

Проучванията са проведени, както следва: 

1.Цел на анкетите: Да се разберат нуждите на 

преподавателите на възсрастни, докато се 

използват цифрови инструменти в учебния 

процес. Да разберем нуждите на възрастните 

учащи се, докато използват цифрови инструменти 

в процеса на обучение. 

2. Целева група: проведени са две анкети - едната 

за преподаватели, учители, обучители или 

доброволци, работещи с нискоквалифицирани 

възрастни учащи, а другото проучване за 

нискоквалифицирани възрастни учащи. 

Конкретни цели: 

- разбиране знанията на преподаватели и учащите 

се възрастни в техните основни цифрови умения. 

- установяване дали нашата целева група знае как 

да използва основни цифрови инструменти, 

основни мерки за сигурност и безопасност онлайн, 

какви знания липсват и какво би помогнало за 

придобиването и развитието им. 

Резултатите от проучването ще бъдат използвани 

за разработването на курсовете за електронно 

обучение по проекта. 

В Естония, България, Италия и Португалия от 

12/11/2018 до 26/01/2019 са попълнени 589 

въпросници (312 учители/обучители и 277 

възрастни учащи се), които предоставят основния 

източник на данни за този доклад. 

Броят на попълнените въпросници от целевата 

група показва значителна достоверност и 

валидност на извадката и следователно на 

изводите, които могат да се направят от нея. 

Проучването е проведено анонимно и от 

респондентите не е поискано да посочат своите 

имена или някакви идентифициращи данни. 

 

III. Нуждите на 

педагозите/обучаващите  

за възрастни 
 

Проучването за възрастни преподаватели 

предполага, че по-голямата част от учителите за 

възрастни (62,7%) считат цифровите умения, 

необходими за тяхната работа. Други 17,4% от 

анкетираните заявяват, че липсата на цифрови 

умения понякога би била проблем. При тази 

информация е очевидно, че за ежедневния учител 

за възрастни в Европа цифровите умения са почти 
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от съществено значение. Сега това не означава, че 

всички преподаватели за възрастни притежават 

висококачествени цифрови умения, а по скоро че 

има много пречки пред преподавателите за 

възрастни, когато става въпрос за използването на 

цифрови инструменти в тяхната работа. 

Едно от най-често срещаните предизвикателства 

за преподавателите на възрастни изглежда е 

намирането на информация за това как да 

използват и прилагат инструментите в 

образователния процес. Той предполага, че 

основният проблем не е достъпът до цифрови 

инструменти, а липсата на образование и 

обучение за това как да се използват. Това 

повтаря, че едно предизвикателство в рамките на 

света на възрастните преподаватели е 

институционалната перспектива на създателите на 

политики, че цифровите инструменти ще разрешат 

всичките им образователни затруднения, без да 

разглеждат нуждите как да използват такива 

инструменти, както и да обучат преподаватели 

при използването им. След това от много 

преподаватели за възрастни имаше широко 

изражение, че обясняването на значението на 

цифровите инструменти за учениците е едно от 

най-големите им предизвикателства. Може да 

има редица причини за това, включително 

възрастта на студентите, дълъг период от време 

между образователния опит или дори просто 

неразбиране на инструментите, с които разполага. 

Ясното е, че ако по-голямата част от учителите за 

възрастни не разполагат с подходящо обучение за 

цифрови инструменти и не могат да диференцират 

значението им за учениците, тогава не само се 

губи възможността за цифровите инструменти, но 

и предизвикателството на образованието в 

съвременна епоха се увеличава .  

В последно време имаше много скандали относно 

използването на частна информация онлайн и тъй 

като дигиталният свят става все по-интегриран в 

ежедневието ни; разбирането на нашия „цифров 

отпечатък“ е по-важно от всякога. От проучването 

обаче е напълно ясно, че такава важна 

информация може да се наложи да бъде 

възстановена в начина на мислене на 

преподавателите на възрастни,  като почти 50% от 

тях твърдят, че „разбират какво се случва с 

информацията онлайн, но не се замислят толкова 

много“ ". Успокояващо е да се види, че само около 

една осма от преподавателите са отбелязали, че 

не разбират какво се случва с информацията 

онлайн“. Това обаче все още показва значително 

предизвикателство за света на онлайн 

образованието (значителна част от дигиталните 

инструменти са онлайн), ако преподавателите не 

се замислят къде отива информацията им. 

Проучванията показват, че по-голямата част от 

преподавателите  за възрастни са в състояние да 

покажат основни цифрови умения и да използват 

цифрови инструменти, като търсене на 

информация, запазване на документация и като 

цяло да преценят дали даден ресурс е надежден.  

Последните са изключително важни в ерата на 

„фалшивите новини“ и „алтернативните факти“. 

Това обаче е последвано както от успокояващ, 

така и от притеснителен факт върху знанията на 

учителя за възрастни за плагиатство. 

Успокояващо, тъй като мнозинството знае какво е 

плагиатство и как да се позовава, но и 

притеснително, защото почти 50% не винаги го 

правят. Това поставя въпроса кое е основното 

предизвикателство пред постигането на качество? 

Както се вижда преди, голямото 

предизвикателство за преподаватели на 

възрастни изглежда е да разберат как да 

използват онлайн инструменти. Това се 

потвърждава от факта, че малко под 50% от 

анкетираните (обуучители на възрастни) твърдят, 

че не могат да прикачат елементи към имейл, а 

подобен брой хора твърдят, че не могат да 

стартират цифрови инструменти за алтернативни 

форми на комуникация като (видео разговори, 

видеоконференции, аудио конференции и др.). 

Очевидно е обаче, че по-голямата част от 

обучаващите възрастни са в състояние да 

взаимодействат с технологиите чрез използването 

на широк спектър от цифрови устройства и 

приложения, предполагащи възможността за 

предоставяне на цифрови инструменти. Изглежда, 

че е по-скоро въпросът как обуучителите на 

възрастни могат да подобрят уменията си в 

областта, към която гледната точка е донякъде 

разнообразна. Двата най-добри метода, посочени 

от преподаватели, които да им помогнат да се 
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- Управление на 
информация и 

комуникация чрез 
технологии

- Решаване на 
проблеми и настройка 

за поверителност

- Създаване и 
споделяне на онлайн 

документ и 
презентации

-Различни начини на 
обучение

подобрят са учене чрез практика и  онлайн курсове 

за електронно обучение. И двете са доказано 

ефективни методи, но също така е трудно да се 

съблюдава елемента качество. Както винаги, 

предизвикателството не е само предоставянето на 

такива решения, а качеството на тази услуга. 

Това, което е напълно ясно от резултатите от 

проучването е, че по-голямата част от 

обуучителите за възрастни имат достъп до 

основни цифрови инструменти и притежават 

подобни дигитални умения,. 

Предизвикателството обаче се крие в метода за 

подобряване на такива умения до по-напреднало 

ниво. Значителен брой от болшинството от 

преподаватели на възрастни учащи се, завършили 

анкетата, не могат да редактират медии или да 

разработят свои собствени интерактивни 

инструменти. По този начин, лишавайки учащите 

се от фантастична възможност за създаване на 

висококачествени интерактивни сесии извън 

официалната норма от миналото. 

Това предизвикателство се подкрепя от 

резултатите от анкетата за възрастни учащи, в 

която над 91% от анкетираните заявяват, че 

използват дигитални умения в своя образователен 

процес, следвайки това значителен брой от тях 

използват такива умения всяка седмица. По-

голямата част от възрастните учащи вярват, че 

технологично иновативното преподаване може да 

подобри вниманието, мотивацията и ученето на 

учениците. Ключовите думи в това са „иновативни 

технологии“. Резултатите от проучването 

показват, че по-голямата част от обучаващите се 

възрастни имат същото ниво на дигитални умения 

като тези за самите обучаващи, което 

представлява предизвикателството да 

предоставят технологично иновативни дейности. 

Ясно е, че дигиталните инструменти предоставят 

на преподаватели на възрастни уникална 

възможност, която не е виждана досега, но също 

така идва предизвикателството да развият 

необходимите умения за да бъдат технологично 

иновативни в своята практика. Това също трябва 

да се направи по начин, който поддържа 

вниманието, мотивацията на възрастните 

обучаващи се, обслужва техните нужди и 

ангажименти, както и да бъде интерактивен и 

емоционално стимулиращ. 

Digital skills 4 all опитва да бъдат градивен елемент 

в стъпките за справяне с това предизвикателство 

чрез осигуряване на безплатен достъп до 

висококачествено образование при използване на 

цифрови умения за преподаватели на възрастни. 

За целта платформата за електронно обучение е 

разработена, за да осигури образование по тези 

четири модула: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Това осигурява помощ и подкрепа, за да превърне 

това, което е ежедневно предизвикателство за 

преподаватели на възрастни, в ежедневна 

възможност. 
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ГЛАВА 3: Методи за обучение 

1. DIGITAL CAFÉ  

 
Преглед 

Основната цел на дейността е да запознае 

групата със света на дигиталното образование и 

технологии. Чрез интерактивните разговори 

участниците могат да се запознаят с различни 

теми като конкретни цифрови инструменти. 

Нивото на сложност е средно. 

Подготовка 

Разделете стаята на няколко ъгъла с маса и / 

столове. Всяка дискусионна маса ще има 

различни цифрови инструменти като теми, в 

зависимост от това какво искате да представите 

на групата / например prezzi, kahoot, powerpoint 

/. Големите групи са разделени на по-малки 

отбори / максимум 4-6 души /. Всяка група ще се 

мести от маса на маса в определено време. На 

масите ще има специални карти с факти за 

програмата / как работи, за какво се използва и 

т.н. /. Като екип участниците ще трябва да 

обсъдят кои от тях са верни, без да им бъде 

разрешено да използват интернет в този 

момент. Водещият ще даде сигнал на всеки 8-10 

минути за групите да се преместят в следващия 

дигитален ъгъл / маса /. В последния кръг всяка 

група ще има 20 минути, за да обсъди по-

задълбочено конкретния инструмент, да избере 

отново правилните карти, но също така да има 

възможност да използва лаптоп, за да провери 

за програмата и да се опита да работи по нея. 

След това всяка група ще трябва да представи 

на другия какво са научили за конкретната 

програма. 

 

Съвети за фасилитаторите: 

След всяко представяне на дигитален 

инструмент от групите добавете необходимото, 

за да обогатите знанията им. Докато 

разяснявате, отворете програмата / 

инструмента и я проектирайте на широкия 

екран, за да визуализирате обучението. 

 

 

2. ONLINE ME 

 

 

Преглед 

Основната цел на дейността е да се повиши 

осведомеността сред групата за важността на 

запазването на сигурността на онлайн данните, за 

сигурността в интернет, създаването на пароли и др. 

Ниво на сложност: средно 

Стъпка по стъпка 

Започнете дейността, задавайки няколко често 

срещани въпроса: какво е цифрова / онлайн 

сигурност; хората дали се чувстват сигурни онлайн 

за своите данни; знаят ли как да защитят своите 

данни онлайн> 

След това поставете цялата група в средата на 

стаята. Обяснете им, че ще чуят твърдения и те ще 

трябва да се позиционират според това, което 

правят / какво знаят и да отидат до ъгъла „ДА“ или 

„НЕ“. 

                            

Тази дейност е по-добре да се извърши, след като 

имате известни познания за груповия опит, които 

биха ви помогнали да създадете въпросите, така че 

активността и резултатите от обучението да бъдат 

по-високи. 

Въпроси за дефиниране: 

1. Използвам ли същата парола за повечето си 

акаунти / имейл, социални медии, банка и т.н. / 

2. Използвам ли личното си име в паролата си? 

В
р

е
м

е
 и

 р
а

зм
е

р
 н

а
 г

р
у

п
а

16-30 човека

90 минути

Ц
е

л
и

Да насърчи 
дигиталната 
грамотност М

а
те

р
и

а
л

и

Флипчарт, 
химикали и 
маркери за 
всеки 
участник, 
карти с 
факти

Група

•10-40 човека

Време

•45 минути

Цел

•Дейността ще повиши информираността на групата относно 
сигурността на личните данни и данните в интернет

Предмет

•ДА обърне внимание на запазване сигурността на данните 
онлайн

Материали
•флипчарт листа, А4 листа 
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3. Използвам ли данните си за раждане в паролите 

си? 

4. Редовно ли сменям паролите си? 

5. Използвате ли своя телефонен номер в някои от 

вашите пароли? 

6. Използвате ли името на домашните си любимци 

като отговор на въпроса си за сигурност? 

След всеки въпрос, когато всеки участник се 

позиционира, попитайте някой от двете групи защо 

остава там; как е важно това конкретно твърдение 

за сигурността. След като прочетете всички въпроси, 

поканете хората да седнат в кръг и да започнете 

дискусия. 

Съвети за фасилитаторите 

Създайте безопасна среда и насърчете участниците 

да споделят личния си опит и да се учат един от 

друг, без да посочват дали грешат. 

 

Questions for debriefing 
1. Какво е за вашата интернет сигурност? 

2. Колко важна е сигурността онлайн? 

3. Имали ли сте случай, когато вашите данни са били 

в опасност онлайн? 

4. Вашите акаунти / информация онлайн са били 

откраднати / хакнати Как и защо? 

5. Какви са съветите за създаване на силна парола? 

6. Важно ли е редовно да променяме паролите си? 

7. Какво е силна / слаба парола? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IdentyON-L 

 

Предмет 

Основната цел на дейността е да насърчи участниците да 

се запознаят със собствената си презентация и 

идентичност онлайн, колко информация всъщност може 

да бъде намерена за тях, да научат някои инструменти за 

дигитално търсене, да обсъдят киберсигурността и 

онлайн идентичността. 

Подготовка 

От изключително значение е всички участници да се 

съгласят да споделят личните си данни / пълно име, дата 

на раждане / имейл. Препоръчва се да подписвате 

декларации за поверителност. Освен това, създайте 

безопасна среда и не използвайте тази дейност в 

първите дни - нека участниците да се опознаят преди 

това / по-добре е да се използват, след като екипът е 

създаден и свързан /. 

Стъпка по стъпка 

Разделете участниците на двойки, които не се познават. 

Инструктирайте ги само да споделят пълните си имена, 

дата на раждане и имейл. След това дайте 30 минути, за 

да завършите търсенето помежду си. Всеки трябва да 

намери възможно най-много информация, да използва 

различни инструменти за търсене, също така се опитайте 

да получите в имейлите на другия човек, FB, други 

социални мрежи, ако има такива. След 30 минути 

двойките се срещат и представят резултати помежду си и 

пред цялата група, за да проверят какво е вярно и какво 

е фалшиво, колко информация е събрана, намерили ли 

са своите пароли, снимки, друга информация и т.н. 

Съвети за фасилитаторите  за дискусия 

1. Как се чувствате след дейността 

2. Как беше упражнението- лесно или трудно 

3. Какви инструменти за търсене сте използвали 

4. Колко информация успяхте да намерите 

5. Как да защитим нашите акаунти онлайн 

6. Какво трябва да споделяме онлайн и какво не трябва. 

Защо? 

7. Може ли да получите информация за личността на 

реалния човек от това, което намираме онлайн - една и 

съща онлайн и офлайн идентичност? 
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е 6-30 човека( четно 
число) 

45-60 минути

Ц
е

л

Да се насърчи
дигитална грамотност
и повиши вниманието
относно личните
данни онлайн и
сигурносттта

м
а

те
р

и
а

л
и

Достъп до интернет,
мобилни
телефони/лаптопи;
химикали и маркери
за всеки
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Най-добрият 
ви приятел

Онлайн 
приятели

Вашият 
учител

Майка/Баща

Някой, на когото 
не вярвате / 

харесвате

Всеки, който 
сърфира в 
интернет

Компания за 
онлайн игри

4. DigiME 

 

 

Предмет 

Основната цел на дейността е да запознае участниците 

с дигиталния свят, онлайн идентичността, сигурността на 

личните данни онлайн, киберсигурността  и заплахите 

онлайн; да разгледа различни онлайн връзки; да 

намерят своя личен показател за онлайн споделяне; за 

повишаване на осведомеността относно 

поверителността онлайн.  

 

Подготовка 

Отпечатайте копие на схемата за всеки участник. 

Започнете заниманието с участниците в кръг. 

Попитайте ги как се чувстват в групата. Започнете със 

следните въпроси, за да влезете в темата: 

1. Споделяте ли всичко за себе си с най-добрия си 

приятел? 

2. Споделяте ли паролите си онлайн с най-добрия си 

приятел / семейство? 

3. Носите ли едни и същи дрехи вкъщи / навън и на 

плажа? 

4. Всички ваши социални мрежи имат ли публични 

публикации? 

5. Написвате ли телефонния си номер на лицето си? 

Обяснете им, че всички сме заобиколени от 

информация и решаваме в каква  степен да споделяме 

и с кого. Въпреки че има някои очевидни неща , които 

правим офлайн, в онлайн среда не винаги сме толкова 

предпазливи и трябва да се грижим за безопасността 

онлайн и сигурността на данните си онлайн. 

След това предайте на всеки участник копие на 

диаграмата / приложените материали / Дайте им 

индивидуално време, около 15 минути, за да изпълнят 

задачата. След като всички са готови, направете ги по 

двойки, за да обсъдят своите индивидуални диаграми. 

Дайте им още 20 минути извън стаята и след това ги 

върнете в пленарна дискусия. 

 

Въпроси за дискусия 

1. Бяхте ли изненадани от някои факти за вашите 

лични данни и поведение онлайн? 

2. Открихте ли разлики в диаграмите с другите 

хора? 

3. Има ли информация, която не трябва да се 

споделя публично онлайн? Защо? 

4. Някой друг ли е споделял информация онлайн 

за вас, че не сте били запознати / съгласни? Как 

реагирахте? Как можете да се предпазите от това? 

5. Защо е важно да имате онлайн поверителност? 

6. Разрешено ли е да споделяме информация 

онлайн за други хора? 

 
 

 

 

  

 

 

Свържете всяко текстово поле в кръга с текстовите 

полета от дясната страна, като използвате стрелки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група

•30 човека

Време

•45 минути

Предмет

•Да се повиши вниманието за присъствието 
онлайн и защитата на личните данни

Материали

•Химикали и маркери за всеки, принтиране на 
прикаченият хендаут за всеки участник

Лични 
фотографии

онлайн 
дръжка

Email 
адрес

Банкова 
сметка

Мобиле
н номер

Вашите 
политически 

и религиозни 
възгледи

Вашите 
връзки

Всички 
сайтове, 

които някога 
сте 

посещавали

Цялото 
съдържание

, което сте 
публикувал

и онлайн
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5. DigiTalk 

 

 

Преглед 

Методът осигурява лесен за разбиране подход 

към цифровите инструменти и образованието. 

Използвайки неформалния подход за обучение, 

инструментът ще даде възможност на учащите 

се да се запознаят с някои цифрови 

инструменти. Нещо повече, той насърчава 

разбирането на цифровизацията и предоставя 

основни ИКТ умения на възрастни обучаващи се 

по ефективен начин и лесен подход. 

 

Подготовка 

Отпечатайте DigiTalk карти според броя на екипите, 

които имате. Можете да променяте въпросите на 

картите в зависимост от резултатите от обучението, 

които очаквате; можете да адаптирате въпросите и 

към различни инструменти или да се променят към 

друга тема, свързана чрез промяна на въпроса, но 

като използвате същия подход и методология. 

Започнете с това, че участниците са спокойни. След 

това следвайте бърза проверка на опита, така че 

можете да промените групите съответно на опита / 

да смесите учащите се, за да могат да се учат един от 

друг / Можете да направите това, като имате 

въображаеми 3 ъгъла на стаята със следните 

отговори, които участниците ще трябва да 

позиционират се според опита си. Това е особено 

полезно, ако имате смесена група от обучаеми с 

различен опит и нива на разбиране на 

дигитализацията. По този начин ще можете да 

смесвате хора с различен опит и да включите 

обучение на връстници. 

Ъгъл 1-напълно запознат 

Ъгъл 2 - изобщо не е наясно 

Ъгъл 3-почти наясно 

 

Въпросите, свързани с конкретните 

инструменти, като 

1. Знам как да планирам срещи онлайн; 

2. Знам как да редактирам видео съдържание; 

3.  Наясно съм как да редактирам 

видеоклипове; 

4. Наясно съм как да редактирам снимки; 

5. Наясно съм как да управлявам проекти 

онлайн и да спазвам срокове 

6. Наясно съм как да планирам онлайн уроци 

7. Наясно съм с инструментите за 

предоставяне на съдържание за 

електронно обучение онлайн 

8. Наясно съм как да създам блог 

9. Наясно съм как да създам уебсайт 

 

След като проучите опита на групата, можете да 

ги смесите съответно в групи от 3 или 4 

участници. Всеки екип получава копието на 

материалите за DigiTalk. В този конкретен 

пример участниците ще изследват дигиталния 

инструмент Trello - методът насърчава 

дискусиите, споделянето на знания между 

членовете и включва изследване на 

характеристиките на конкретния инструмент. 

След като го открият, те го представят на другите 

групи. 
 

Hand out  

Задачи на картите 

Изпълнение 

Дайте им 45 минути, за да изпълнят задачата. 

Наблюдавайте процеса и дайте допълнително 

15 инча, ако е необходимо. Веднъж в групите и 

получаване на картите, ги пускайте една по 

една, в определен ред, като се започне от 

първата / повече общи /. След като работят и 

говорят на всички карти DigiTalk, те трябва да го 

представят на пленарна дискусия пред 

останалите групи. 
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Задачи на картите за DiGi TALK 
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ГЛАВА 4: ДОБРИ ПРАКТИКИ НА 

ЕВРОПЕЙСКО НИВО И ПРЕПОРЪКИ  

Дигиталната ера вече обхваща  всички области на 

нашия живот, а не само в онези, които работят в 

ИТ секторите, което ще трябва да обърне 

внимателни към дигиталната трансформация, 

заяви Мария Габриел, Европейски комисар по 

икономическо и дигитално общество (януари 2018 

г.). Въпреки че живеем във все по-дигитализиращ 

се свят, значителна част от населението остава 

изключено от този процес. Скорошен доклад 

„Пропастта в цифровите умения в Европа“, 

публикуван от Европейската комисия, разкри, че 

44% от европейците на възраст между 16 и 74 

години нямат основни цифрови умения, а почти 

половината от възрастните в Европа не 

притежават основни цифрови умения , към 

днешна дата. Възрастните без основни дигитални 

умения са по-малко склонни да управляват своите 

финанси, да имат достъп до правителствени 

услуги и по-евтини продукти и е по-вероятно да 

изпаднат в изолация, да имат по-ниски доходи, да 

бъдат лишени от право на глас и да имат деца, 

които не посещават училище. В допълнение ЕС 

оценява, че 90% от всички работни места в 

бъдещата работа ще изискват  поне основни 

цифрови умения, което означава, че Европа би 

могла да бъде изправена пред пропаст в 

цифровите умения сред възрастните европейци. 

Следователно е по-важно от всякога тези 

преподаватели/обучители на възрастни да 

развиват своите цифрови и педагогически умения. 

В същото време е широко признато, че 

преподавателите и обучаващите за възрастни се 

сблъскват с много предизвикателства, тъй като те 

се справят със ситуации на все по-сложно и 

разнообразно обучение и отговарят на 

изискванията за професионална квалификация в 

работна среда, постоянно променяща се с 

развитието на новите технологии. Затова е спешно 

да се предоставят на преподаватели / обучители 

на възрастни цялостна програма за 

професионално развитие, за да се подобрят и 

подобрят техните цифрови умения. Проектът 

"Digital skills 4 All" ще осигури насоки и обучение в 

Европа за това как да се използват ИКТ 

инструменти и цифрови методи, за да се осигурят 

по-добри основни умения и на възрастните. Това 

ще стане чрез интегриран подход. 

Дигиталните умения трябва да са достъпни за 

всички и да обхващат всички, не да са достъпни  

само за някои хора. Разбира се, както винаги, има 

държави, които вече са достатъчно напреднали, и 

страни, които са по-назад. Някои вече са 

започнали политика, която води до дигитално 

развитие за всички, други вече подготвят 

стратегиите, други страни все още нямат и следа 

от подобна стратегия. 

Европейските държави са възприели различни 

подходи в подкрепа на придобиването на 

цифрови умения. В зависимост от страната и от 

цифровите умения, националните стратегии могат 

да се съсредоточат върху едно умение или две или 

повече умения в дигиталната среда. Повечето 

страни са разработили национални стратегии за 

развиване на поне три от тези умения. В 

официалните документи за наука и технологии 

въпросите, свързани с намаляването на броя на 

завършилите студенти в тези области, изглежда са 

движещата сила на европейските държави. Най-

често срещаните образователни цели в 

документите, свързани със стратегиите за 

дигитални умения, са да се подобри интеграцията 

на ИКТ в преподаването и обучението, като се 

дадат на учениците / работниците необходимите 

цифрови умения.  

Реакция на страните от ЕС към цифровата 

промяна 

 

Националните стратегии могат да се съсредоточат 

върху едно или повече цифрови умения. Полша 

например въведе национална стратегия, която 
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включва цели за всички цифрови умения. 

Испания, Литва и Австрия са страни със стратегии, 

които включват действия за насърчаване на 

всички или повечето от цифровите умения. В 

Полша Стратегията за развитие на образованието 

предвижда промяна на учебната програма, за да 

се обърне по-голямо внимание на развитието на 

цифровите умения, за да се допринесе за 

перспективите за заетост на бъдещите завършили. 

Резултатът е, че новата основна учебна програма 

включва нов подход и е организирана около 

цифрови умения, комуникация, дигитално 

мислене и т.н. 

Как трябва да се насърчават дигиталните 

умения? 

Подкрепата за развитието на цифрови умения е 

сложен процес. Тя включва въвеждането или 

адаптирането на политики за подобряване на 

качеството на образованието и гарантиране, че 

ученето и преподаването продължават да 

отразяват нуждите на хората и обществото. 

Процесът протича на различни нива и включва 

поредица от различни органи. В много страни 

важен елемент е въвеждането на стратегически и 

съгласуван подход за подобряване на знанията, 

нагласите и уменията на студентите / работниците 

под формата на Национална стратегия, план за 

действие или подобна политика. Ако такъв подход 

не е предпоставка за реформа, неговото приемане 

може все пак да показва на образователната 

общност, че определен проблем се счита за 

приоритет от правителството. 

 

Национални стратегии за насърчаване на 

цифровите умения 

Европейските държави са възприели различни 

подходи в подкрепа на придобиването на 

цифрови умения. В зависимост от въпросната 

страна и електронните умения, националните 

стратегии могат да се съсредоточат върху едно 

умение или две или повече цифрови умения. 

Най-често срещаните цели, споменати в тези 

стратегии, са: насърчаване на позитивен имидж на 

технологиите, подобряване на познанията за 

технологиите като цяло, подобряване на 

преподаването и изучаването на технологии в 

училищата, повишаване на интереса на учениците 

/ работниците към технологиите и съответно 

увеличаване на броя на тези, които избират 

научни изследвания във висше образование, се 

опитват да постигнат баланс между половете в 

проучвания и професии, свързани с 

технологичната област (MST), и да предоставят на 

работодателите необходимите умения, дори 

помагайки да поддържат 

конкурентоспособността. 

Примери за национални стратегии и добри 

практики 

Националните стратегии могат да се съсредоточат 

върху едно или повече цифрови умения. 

Например в Полша стратегията за развитие на 

образованието включва промяна на учебната 

програма, за да се обърне по-голямо внимание на 

развитието на цифровите умения, за да се 

допринесе за перспективите за заетост на 

бъдещите завършили. Резултатът е, че новата 

основна учебна програма включва нов подход и е 

организирана около дигитални умения като 

комуникация, математическо мислене и др. 

В Ирландия според насоките за подкрепа на 

обучението, издадени от министерството на 

образованието, откриването и ранната 

интервенция, както и диференцираното 

преподаване, това са основните подходи в 

класната стая. Използването на тези стратегии се 

добавя към подкрепата (например допълнителни 

курсове), гарантирана от спомагателното 

преподаване, излизащо от нормалната рутина на 

часовете, въпреки че подкрепата на отделните 

ученици в класната стая е все по-популярна. 

Кооперативната подкрепа в класната стая, 

индивидуалната подкрепа и груповото обучение, 

обхванати от различните използвани подходи. 
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В Португалия, по програмата Mais Sucesso Escolar, 

Министерството на образованието и науката 

помага на училищата да разработят проекти за 

подобряване на резултатите, като договорите са с 

продължителност четири години, осигурявайки 

различни организационни модели в класната стая 

и при управлението на учебните програми, 

предимно в областта на цифрови умения. 

В Швеция и Норвегия училищата предоставят 

всички инструменти и механизми за подкрепа, 

необходими за постигане на целите за 

изпълнение, установени за всяко образователно 

ниво. Това беше в основата на технологичното 

развитие на страната. 

Пример Естония 

Най-удивителният пример е Естония, балтийската 

държава, която  прие преди известно време 

политика за дигитализация на страната, която 

даде много плодове днес. Не изненадващо Wired 

представи  Естония като "най-напредналата 

цифрова страна в света", определяща естонците 

като гениални пионери, защото те изградиха 

ефективна екосистема, сигурна и прозрачна, която 

спестява време и пари. 

Например в Естония е в сила онлайн гласуването, 

всъщност през 2019 г. 46,7% са използвали 

интернет да дадат своя вот срещу процент от 

всички европейски граждани под 3%. Към тази 

дата Естония може да се похвали с 62 000 

електронни жители. 

Но  онлайн гласуването не е единствената услуга, 

която страната предоставя на своите граждани, 

всъщност днес има около 2773 услуги, достъпни 

цифрово, които съвпадат с 99% от онлайн 

правителствените услуги. Например 99% от 

естонците имат лична карта, а общият брой на 

жителите, които използват онлайн 

идентификационен номер, е почти 464000. 

Естония е инвестирала всичко в технологичното 

развитие, само следвайки какви са насоките на 

европейската стратегия, като се фокусира много 

върху технологичното развитие на бизнес и 

индустриалната гледна точка. 5,9% от служителите 

работят в ITC сектора, а днес има почти хиляда 

стартиращи компании. 

Днес проектът е-Естония доведе до създаването 

на страна с по-голяма прозрачност, увереност и 

ефективност. Разбира се, че разработването на 

електронни решения не е просто добавяне на 

нещо (цифрово ниво), а промяна на всичко в 

цялостен план. 

Например в Естония беше пусната първата услуга 

за електронно банкиране, тази на онлайн банкови 

решения, разработени от частни банки. Точно 

развитието на висококачествени услуги за 

електронно банкиране насърчи хората да излизат 

онлайн, да приемат електронни правителствени 

решения и по-късно да използват електронната 

идентификация. 

M-Parking е система, която позволява на 

шофьорите да плащат за паркинг в града чрез 

мобилен телефон. Целта е да се управлява 

нарастващият трафик в гъсто населени градски 

райони, като се създаде инфраструктура на 

модерен,  но евтин паркинг. Всъщност към днешна 

дата 90% от таксите за паркиране се плащат чрез 

мобилни телефони, естонското решение за 

паркиране е прието в страни по света. 

Друга иновация е пътят X, който се превръща в 

гръбнакът на е-Естония, като дава възможност на 

публичния сектор и частните информационни 

системи в страната да се свързват и да работят в 

хармония. 99% от обществените услуги са 

достъпни онлайн 24/7. 

Беше реализирана система за електронно 

здравеопазване, която интегрира данните на 

естонските доставчици на здравни грижи; 

предизвикателството е да се подобри качеството 

и ефективността на здравните грижи, 

предоставяни в рамките на общественото здравно 

осигуряване. Например, EHR създаде цялостна 

програма за всеки пациент, намалявайки 

бюрокрацията и предоставяйки достъп до 

информация за времето при спешни ситуации. 

99% от рецептите се управляват онлайн; рутинните  

рецепти могат да се издават без назначения, 

наред с други примери. 

И накрая, AI стартира правителствена стратегия, 

особено за очертаване на настоящото и бъдещо 

използване на AI в публичните и частните услуги. 
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Целта е да се създаде правна и политическа рамка 

за ускоряване на развитието на ИИ и 

превръщането на Естония в пионер в тази област 

чрез подробен стратегически план за насърчаване 

на прилагането на решенията за ИИ в публичния и 

частния сектор. 

Препоръки: Кои са областите на намеса за 

развитието на цифрови умения? 

Националният план за цифрови умения трябва да 

включва специфична интервенция: 

• Основни умения за дигитална грамотност - 

овластяване на хората: основни умения в 

дигиталната грамотност и компютърната 

сигурност, уменията, необходими за изпълнение 

на основни функции, като например използването 

на инструменти за комуникация и провеждане на 

изследвания в Интернет. За съжаление към 

днешна дата повечето страни имат много нисък 

процент на цифрова грамотност, така че трябва да 

се съсредоточи вниманието върху това. 

• Дигитални умения за общата работна сила 

(усъвършенстване за цифровата икономика): 

цифрови умения за преустройство на цифровата 

икономика, подобряване на нивото на 

съществуващата работна сила чрез увеличаване 

на необходимия капацитет в работна среда, 

характеризираща се с развитието на цифровите 

технологии. Разбира се, това се отнася предимно 

за онези страни от технологична гледна точка, 

които са по-слабо развити и въвеждат бавно 

технологиите в икономическия сектор. 

• Дигитални умения за ИКТ професии (цифрово 

иновативни и креативни личности, организации 

и предприятия): цифрови умения за ИКТ 

специалисти, необходими за работа във всички 

сектори на ИКТ. Те включват цифрови умения, 

свързани с разработването на нови цифрови 

технологии и нови продукти и услуги. 

Въз основа на класификацията на цифровите 

умения в тези три области ще трябва да 

разработваме все по-модерни решения за 

подобряване на количеството и качеството на 

предлагането на електронни умения за 

икономиката на дадена страна. За да се 

подпомогне развитието на цифрови умения, като 

цел до 2020 г., са необходими повече 

образователни инициативи, за да може всеки да 

получи иновативно обучение, характеризиращо се 

с изучаване на цифрови технологии и компютърни 

науки, като част от процес, който предвижда 

активно участие на работодателите, чийто принос 

се счита за необходим за създаване на цифрови 

умения, изисквани от пазара. Например в Италия 

това все още не се случва за всички, не всички се 

фокусират върху развитието на цифрови умения в 

рамките на една компания. 

 Италия, тъй като е малко по-изоставаща от 

другите страни,  се нуждае от начален старт и 

корекция на уменията: до момента, за съжаление, 

този аспект е подценен до такава степен, че едва 

30% от възрастните са преминали обучение през 

последните 12 месеца, в сравнение със средното 

ниво на ОИСР от 42%. Ситуацията се влошава, 

когато вземете предвид, че в Италия само 21% от 

лицата на възраст между 16 и 65 години имат 

добро ниво на медийна и дигитална грамотност,. 

И макар че в много случаи учителите използват 

технологиите със същия интензитет като другите 

работници с висше образование, италианците 

изостават: 3 от 4 съобщават, че се нуждаят от 

допълнително обучение за ИКТ, за да упражняват 

професията си. 

Възрастните ще трябва да усъвършенстват своите 

умения през цялата си кариера, за да бъдат в крак 

с промените на пазара на труда. Това означава 

инвестиране в обучение и умения на населението. 

През 2020 г. се предвижда да работят все повече и 

повече за адаптиране на цялата система. 

Бъдещето 

В близко бъдеще 9 от 10 работни места ще 

изискват цифрови умения, се казва в проучване на 

ЕС. Но какви точно са цифровите умения? Почти 

половината от работата в света в рамките на 

няколко години ще бъде изпълнена изцяло или 

частично от машини. Милиони места ще бъдат 

изгубени, милиони повече ще създадат, но е 

много вероятно новите да са по-квалифицирани, 

докато загубените ще са предимно работни места 

с ниска квалификация. Не само ще съществуват 

професии, които все още не знаят добре или които 

дори не сме в състояние да си помислим. За това 
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ще бъде все по-важно да се работи за формиране, 

култивиране и постоянно актуализиране на 

цифрови умения. Знаейки как да използваме с 

увереност и критични технологии на 

информационното общество, но с нарастващия 

успех на дигиталната трансформация тя придоби 

по-широко и по-сложно значение. Електронните 

умения са широк спектър от технологични умения, 

които ви помагат да намерите, оцените, 

използвате, споделяте и създавате съдържание, 

използвайки информационните технологии и 

интернет. Те могат да варират от основни умения 

като използването на компютъра до най-

специфичните и еволюиращи като създаване на 

код или разработване на софтуерни системи за 

изкуствен интелект. Като светът на непрекъснато 

променящите се технологии, включително 

цифровите умения, непрекъснато се променят и са 

проектирани да мутират бързо през годините. 

Затова трябва да се съсредоточим върху различни 

дейности, като например: 

• Обединяване на сили по отношение на 

изкуствения интелект (AI). Изкуственият интелект 

може да донесе големи ползи за нашето общество 

и икономика, като по-добро здравеопазване, по-

безопасен транспорт и по-конкурентоспособна 

индустрия. За да се възползвате напълно от 

възможностите, предлагани от AI, е необходимо 

европейските държави да работят заедно, дори за 

използването на най-високите стандарти за 

защита на данните. 

• Създаване на Европейско партньорство за 

blockchain технологии. Европейската комисия ще 

инвестира около 300 милиона евро в проекти за 

подкрепа на използването на blockchain 

технологии. В същото време държавите-членки 

бяха много активни в подкрепа на блокчейн 

екосистемите, инициирайки експерименти и 

обявявайки действия на правителствено ниво. 

Може би дори примерът с развитието на блокчейн 

системата в Естония, тъй като вече е на 

напреднало ниво, би могъл да го адаптира към 

всички страни. 

• Насърчаване иновациите с помощта на нови 

онлайн инструменти. Той може да насърчи 

сътрудничеството в подкрепа на най-

революционните иновации в Европа. Целта е по-

нататъшно разработване на онлайн инструменти и 

обогатяването им с най-важните национални 

иновационни проекти. 

Дигитализацията на секторите на 

индустрията и услугите, резултат от 

развитието на цифровите умения 

В контекста, описан по-горе, европейската 

цифрова революция засяга и секторите на 

промишлеността и услугите. Според последните 

проучвания, темпът на технологичните промени е 

фактът, че компаниите, които не успяват да 

направят прехода, са неумолимо предопределени 

да останат назад. Насърчаването на цифровите 

умения трябва да върви ръка за ръка с приемането 

на цифрови технологии от компании от всички 

размери и от всички сектори. 

Това може да бъде възможност, особено за така 

наречените стартиращи предприятия и малкия и 

среден бизнес, да създадат нови продукти и 

услуги и на по-ниска цена и да изразходват по-

малко ресурси: политиките на Европейския съюз 

трябва да бъдат оформени, за да помогнат на 

предприятията да експлоатират тази възможност в 

максимална степен. 

За да помогне на европейските предприятия да 

извлекат изцяло ползите от дигиталните 

технологии, Комисията прие цялостна стратегия за 

дигитализация на европейската промишленост, 

която включва мерки за стимулиране на 

институциите, които насърчават националните 

инициативи за дигитализация да сътрудничат и да 

обменят информация и най-добри практики. 

Със сигурност един от решаващите фактори за 

успеха на цифровизацията на промишлеността в 

ЕС ще се състои в мобилизиране на критична маса 

от инвестиции с допълнителни частни и 

национални публични инвестиции, които ще 

прилагат мултиплициращ ефект върху общите 

европейски инвестиции в научни изследвания и 

иновации, особено чрез публични частните 

партньорства, при което могат да засилят 

въздействието на фондовете на ЕС във всички 

икономически сектори. 
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Новите подходи, споменати по-горе, се отнасят и 

до финансовия сектор и стават възможни чрез 

цифровите технологии, които могат да подобрят 

достъпа до финансиране за бизнеса, засилвайки 

конкурентоспособността, генерирайки ползи за 

потребителите и стимулирайки растежа на 

стартиращите предприятия. 

Очевидно е, че в индустриалния сектор и сектора 

на услугите, включително финансовите услуги, 

отворените стандарти играят важна роля в 

дигитализацията, осигурявайки оперативна 

съвместимост, намалявайки търговските бариери 

и насърчавайки иновациите. Насърчаването на 

приемането на тези стандарти в целия свят помага 

да се гарантира влиянието на глобализираната 

икономика на единния пазар там. 

Очевидно е, че създаването на единен дигитален 

пазар би позволило на гражданите и европейските 

компании да развият и други аспекти-, културни, 

политически и икономически.  

Ето какво трябва да направят САЩ: 

- Отворен достъп до цялото образование, 

обучение и качествено учене през целия живот и 

включвайки  и осигурявайки всички възможности 

за развиване на цифрови умения чрез пълноценно 

използване на европейската рамка. Това е 

особено за страни, където има голям процент 

хора, които не могат да си позволят образование в 

областта на технологиите, точно тук трябва да се 

намесят с подкрепа. 

- Продължаване на подкрепата и засилването на 

развитието на цифрови умения за всички, като се 

започне от ранна възраст и през целия им живот, 

в контекста на националните стратегии за учене 

през целия живот; 

- Продължаване на подкрепата развитието на 

дигитални умения, като се обръща особено 

внимание на това, че винаги се започва  от ниво на 

овладяване на основните умения (грамотност, 

математика и дигитално) и подкрепяе развитието 

на способността за учене, което последователно е 

най-добрата предпоставка за учене и участие в 

обществото в перспектива за учене през целия 

живот; 

- да се улесни придобиването на цифрови умения 

чрез използване на добри практики в подкрепа на 

този процес, насърчаване на многобройни 

подходи и контексти на обучение, дори при 

правилното използване на цифрови технологии, в 

образованието, обучението и обучението; 

- Изпращане на доклади чрез съществуващите 

механизми и инструменти на стратегическата 

рамка за европейско сътрудничество в 

образованието и обучението и всякакви 

последващи снимки, опита и напредъка в 

насърчаването на цифровите умения във всички 

сектори на образованието, включително 

неформалното обучение 

- Продължение на отчитането на опита и добрите 

практики, за  увеличаване на цифровите 

компетенции на учащите се като част от подхода 

за учене през целия живот в ситуации на 

образование, обучение и учене чрез  

съществуващите инструменти. 

Стратегия на Европа за по-технологично 

бъдеще 

В новата стратегия за непрекъснато технологично 

развитие на Европа се споменава в програмата 

„Хоризонт 2020“, която играе централна роля за 

осъществяването на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж чрез предоставяне на обща 

стратегическа рамка за финансиране на научни 

изследвания и иновации за постижения на Съюза, 

за да служи като стимулиране на частни и 

публични инвестиции, създаване на нови 

възможности за работа и гарантиране на 

устойчивост, растеж, икономическо развитие, 

социално включване и дългосрочна индустриална 

конкурентоспособност за Европа, както и справяне 

с обществените предизвикателства в целия Съюз. 

Програмата има за цел да обхване целия спектър 

от изследвания, технологичното развитие и  

пазарните иновации.Програмата е предназначена 

да подкрепи Европейския съюз в глобални 

предизвикателства чрез предоставяне на 

необходимите инструменти за : 

i. За постигане на целите „Европа 2020“ в 

полза на Програмата в областта на 

цифровите технологии, приобщаването, 
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енергията, ефективността по отношение на 

ресурсите, индустриалните технологии, 

климатичните действия и приносът към 

външните политики на Съюза; 

ii. Да създаде незабавно въздействие върху 

растежа и работните места чрез големи 

инвестиции в МСП с рисков капитал, чрез 

пилотни и демонстрационни проекти в 

голям мащаб до основни технологии; 

iii. Да инвестира в бъдещето чрез оказване на 

силна подкрепа на Европейския съвет за 

научни изследвания, засилване на 

научните изследвания на бъдещите и 

нововъзникващите технологии, 

увеличаване на възможностите за 

обучение, мобилност и кариерно развитие 

на младите таланти и даване на важна 

роля за иновациите и технологиите на 

Европейския институт ( EIT); 

iv. A да се използват други публични и частни 

източници на финансиране, за да се 

постигне максимален ефект. 

Структурата на новата европейска стратегия се 

състои от три стълба: 

а) Научни постижения; 

б) индустриално лидерство; 

в) Обществени предизвикателства 

Разбира се, целта на Европа е да консолидира 

най-технологично напредналата позиция на 

континента, не само с цел да стане по-добър  по 

отношение на технологиите и автоматизацията,а  

от всички гледни точки. 

Научни постижения 

Първият стълб има за цел да повиши качеството на 

европейската научна база и да подкрепи най-

добрите идеи, да развие талант в Европа, да 

предостави на изследователите достъп до най-

добрите изследователски инфраструктури и да 

превърне Европа в привлекателно място за най-

добрите изследователи на света. 

Тази част се фокусира върху бъдещите и 

нововъзникващите технологии. Да бъдете начело 

в новите технологии чрез динамично и 

мултидисциплинарно сътрудничество и да 

направите Европа конкурентоспособна и да 

насърчите създаването на нови 

висококвалифицирани работни места. 

Конкретната цел е да се насърчат радикално 

новите технологии чрез изследване на 

високорискови идеи върху научните основи. В 

допълнение към инвестирането в 

изследователски инфраструктури. Европа 

предоставя на европейските изследователи 

достъп до най-иновативните структури, което 

прави възможно пограничните изследвания. По 

дефиниция се считат ресурси и услуги за 

инфраструктурни изследвания, използвани от 

изследователи или компании за 

научноизследователска и иновационна дейност и 

включват: 

• Голямо научно оборудване; 

• архиви; 

• База данни, както и информационни и 

комуникационни технологии 

 

Индустриално лидерство 

Стълбът на индустриалното лидерство има за цел 

да доведе до големи инвестиции в ключови 

индустриални технологии, насърчавайки 

потенциала за растеж на европейските компании 

чрез осигуряване на адекватни нива на 

финансиране и подпомагане на иновативните 

МСП да станат водещи световни компании. 

Вторият стълб има за цел Европа да стане по-

привлекателно място за инвестиране в научни 

изследвания и иновации, като насърчава 

структурираните дейности в компаниите. 
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Този втори компонент се състои главно от 

„Лидерство в разрешаването и индустриалните 

технологии“, където основен компонент са 

ключовите стимулиращи технологии (Kets - Key 

Enabling Technologies), необходими за 

стимулиране на иновациите във всички сектори, 

които се създават, за да доведат до големи 

инвестиции в технологиите, които са от 

съществено значение за индустрията. 

Иновационните дейности ще включват 

интегриране на отделни технологии, 

демонстрация на способността за производство и 

доставка на продукти, системи, процеси и услуги; 

потребителски / клиентски пилотни проекти за 

демонстриране на осъществимост и добавена 

стойност и демонстрационни проекти в голям 

мащаб за улесняване на възприемането от пазара 

на резултатите от научните изследвания. Страните 

трябва да знаят как да използват оптимално 

обществените поръчки на иновативни продукти, 

да разработят подходящи техники и дейности по 

технически стандарти в подкрепа на 

стандартизацията и регулирането. Дейностите, 

подкрепяни в рамките на тази конкретна цел, ще 

допълнят подкрепата за научни изследвания и 

иновации в сектора на способстващите 

технологии. 

Вторият стълб осигурява специална подкрепа за 

научни изследвания, разработка и демонстрация 

на информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ), нанотехнологии, съвременни материали, 

биотехнологии и усъвършенствано производство 

и обработка. 

Обществени предизвикателства 

Третият стълб директно се занимава с 

политическите приоритети и предизвикателства 

за компанията, които са определени в стратегията 

„Европа 2020“ и целят да стимулират критичната 

маса от усилия за научни изследвания и иновации, 

необходими за постигане на политическите цели 

на Съюза. 

Всички дейности трябва да се основават на 

предизвикателство, който може да включва 

основни изследвания, приложни изследвания, 

трансфер на знания и иновации и 

съсредоточаване върху приоритетите на 

политиката без предварително определяне на 

точния избор на технологии или решения, 

разработени преди. 

 

Тогавашните европейски страни ще трябва да 

следват тези насоки, само за да се адаптират една 

към друга правилната политика и статут. Целта е 

именно да се създаде единна система на ЕС от 

технологична гледна точка и да се сканират всички 

системи и услуги, точно както направихме с 

единния европейски пазар. Ето защо всички 

страни трябва да се адаптират възможно най-

бързо към описаната стратегия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният дигитален наръчник предоставя 

насоки и обучение за преподаватели и обучители на 

възрастни обучаващи се в цяла Европа как да 

използваме ИКТ инструменти и цифрови методи за 

по-добро постигане основни умения в 

образованието за възрастни. Отразява концепцията 

за дигитализация, важността на цифровите умения, 

преглежда връзката между ИКТ и цифровизацията 

със съвременния пазар на труда, европейски 

стратегии за насърчаване на дигитализация, насоки 

как да се предоставят основни ИКТ на 

нискоквалифицирани възрастни учащи по по-

ефективен начин. Освен това, ръководството 

епредоставя и готови за прилагане  инструменти и 

методи, интегриращи неформалния подход за 

обучение в предоставянето на основни ИКТ знания и 

компетенции Ръководството също дава насоки за 

това как да интегрираме неформалното 

образование като обучител на възрастни, за да 

достигнем по-ефективно ниско квалифицирани 

обучаващите се. Една от главите ви предостави и 

стъпка по стъпка съвети , за да можете да работите 

конкретно с възрастни учащи Се при прилагане на 

дигитално образование. Брой ключови точки са 

подчертани като обратна връзка, улесняване, 

развитие, лична отговорност, разлики между подход 

за образование на възрастни и младежи и др. От 

друга страна, наръчникът  също ви предостави 

конкретни данни, добри практики и примери, 

стратегии на Европейско ниво относно 

дигитализацията, за да може по-добре да разберете 

концепцията, предизвикателства и възможности, за 

да имате модерен подход и методологии към 

образованието за възрастни, основано на 

дигитализацията. Въпреки че ръководството се 

фокусира главно върху преподаватели и обучители 

за възрастни , то също предлага  обзор и анализ на 

нуждите на двете страни - преподаватели, но и 

учащи. Ръководството подчертава важен елемент- 

при образованието за възрастни  има два фактора, 

които трябва да имате предвид; нуждите на 

възпитателя и нуждите на възрастните учащи се и 

техният специфичен профил и характеристики, 

поради което използваният подход трябва да бъде 

различен. Ето защо ръководството предоставя лесен 

за прилагане подход, интегрирайки неформалното 

образование и предлага готови за използване 

методи за насърчаване на ИКТ за 

нискоквалифицирани възрастни. Надяваме се, че 

този дигитален наръчник ще ви даде добър преглед 

на цифровизацията като цяло, значението на ИКТ за 

съвременния пазар на труда, насоки за 

предоставянето на дигитално образование за 

възрастни и полезни инструменти, които да се 

прилагат директно всеки ден при работа с учащи се  

възрастни. Освен това се надяваме, че с 

информацията, която сте намерили в това 

ръководство, можете да използвате  по-добре 

концепции и методи за насърчаване на  ИКТ във 

вашата ежедневна работа като преподаватели за 

възрастни. 
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