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 ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият доклад се фокусира върху идентифицирането и обобщаването на 
националната нормативна уредба (стратегически рамки, закони, наредби за прилагане 
и др.), специфични изисквания, казуси и добри практики в областта на оперативната 
съвместимост в Република България, представени в резултат от партньорството на две 
организации - Бургаски Свободен Университет /БСУ/ и Европейски център по качество 
ООД /ЕЦК/. 

Събрана и анализирана е съответната информация и данни по основните теми, 
заложени в доклада. Тези теми включват дигитални умения и дигитално образование в 
българските висши учебни заведения, включително стратегически рамки, закони, 
разпоредби, внедряване, специфични изисквания, организационни аспекти, технически 
аспекти, казуси и добри практики. Използваните източници са международни, 
национални и регионални официални доклади, академични статии, национални закони 
и разпоредби, информация и статистика, публикувани от съответните държавни 
институции и организации.    

 

 

 

 

 

Отказ от отговорност 

Настоящият документ е разработен в рамките на проекта "EDucational University 
GATeway to enhance innovative E-learning capabilities, resilience and new best practices" 
/EDU-GATE/, Ref. No 2020-1-IT02-KA226-HE-095538.  

Ако смятате, че този документ накърнява по някакъв начин правата на 
интелектуална собственост, притежавани от вас като физическо лице или като 
представител на юридическо лице, моля, уведомете ни незабавно. 

Авторите на този документ са взели всички налични мерки, за да бъде съдържанието 
му точно, последователно и законосъобразно. Въпреки това нито консорциумът на 
проекта като цяло, нито отделните партньори, които са участвали скрито или 
явно в създаването и публикуването на този документ, не носят никаква 
отговорност, която може да възникне поради използването на съдържанието му. 

 



 

 

1. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА АНАЛИЗИРАНАТА СТРАНА 

 Държава и население 

Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е на източния фланг 
на Балканския полуостров и граничи с Румъния на север, Сърбия и Северна Македония 
на запад, Гърция и Турция на юг и Черно море на изток. България заема територия от 110 
994 кв. км и е шестнадесетата по големина държава в Европа. София е столицата на 
страната и най-големият град; други големи градове са Пловдив, Варна и Бургас. Според 
националното преброяване от 2011 г. населението на България е 7 364 570 души. По-
голямата част от населението, 72,5%, живее в градски райони. Към 2019 г. София е най-
населеният градски център с 1 241 675 души, следвана от Пловдив (346 893 души), Варна 
(336 505 души), Бургас (202 434 души) и Русе (142 902 души). Българите са основната 
етническа група и съставляват 84,8% от населението. Турските и ромските малцинства 
съставляват съответно 8,8 и 4,9%; около 40 по-малки малцинства съставляват 0,7%, а 
0,8% не се самоопределят към етническа група1 (Bulgaria Demographics). 

Институции за висше образование  

По данни на Националния статистически институт общият брой на висшите учебни 
заведения за учебната 2020/2021 г. е 54. Видовете висши учебни заведения са 
университети, колежи и специализирани висши училища. Университетите, както и в 
повечето страни по света, имат три степени на обучение: бакалавърска, магистърска и 
докторска степен (докторантура). Бакалавърската степен продължава най-малко четири 
години, а магистърската - пет години след завършване на средното образование или 
една година след получаване на бакалавърска степен. Третата степен на висшето 
образование води до получаването на докторска степен. Специализираните висши 
училища предлагат обучение в една или повече области на науката, изкуствата, спорта и 
отбраната. Обикновено имената на самите институции посочват областта на 
специализация. Колежите са бивши полувисши институти. Някои от тях са част от 
университети и използват тяхното оборудване и съоръжения. 

В следващите таблици е представена статистическа информация за вида на висшите 
училища, преподавателския състав на висшите училища, студентите по образователно-
квалификационни степени и тесни специалности. 

 

 

 

                                                           
1 Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgaria#Demographics 



 

 

      (брой) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Общо1 54 54 54 54 54 54 

Университети и еквивалентни висши училища 50 50 50 50 50 50 

Колежи 22 21 21 21 21 21 

Независими колежи 4 4 4 4 4 4 

Колежи към университети и еквивалентни висши 
училища 

18 17 17 17 17 17 

1 Включва университети, еквивалентни висши училища и независими колежи.     

Таблица 1 Висши училища по видове – България (Национален статистически институт2) 

 

 
      (брой) 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Общо в държавни и частни висши училища 

  Общо 

Общо 22 604 22 223 21 914 21 756 20 894 20 716 

от които: жени 11 061 10 919 10 858 10 934 10 554 10 605 

Професори 3 390 3 378 3 400 3 416 3 191 3 158 

от които: жени 1 151 1 236 1 299 1 356 1 271 1 303 

Асоциирани професори 6 469 6 312 6 283 6 187 5 878 5 775 

от които: жени 2 884 2 884 2 902 2 905 2 798 2 759 

Асистенти 8 705 8 674 8 616 8 548 7 995 7 972 

от които: жени 4 539 4 500 4 549 4 528 4 194 4 265 

Лектори/Преподаватели 4 030 3 848 3 609 3 558 3 769 3 742 

от които: жени 2 479 2 290 2 104 2 120 2 253 2 247 

Други 10 11 6 47 61 69 

от които: жени 8 9 4 25 38 31 

Таблица 2 Преподавателски персонал по вид висше училище, длъжност, пол (Национален 

статистически институт - България3) 

 

   (брой) 

Специалност 

2020/21 

Професионален 
бакалавър 

Бакалавър Магистър 

Общо 7 991 139 765 72 035 

Образование 444 16 209 7 853 

Интердисциплинарни програми и квалификации, включващи 
образование - - 118 

Изкуства 62 7 431 917 

Хуманитарни науки (с изключение на езици) 66 2 063 539 

Езици (лингвистични специалности) - 5 866 923 

                                                           
2 Източник: https://www.nsi.bg 

3 Източник: https://www.nsi.bg/ 



 

 

Интердисциплинарни програми и квалификации, включващи 
изкуства и хуманитарни науки - 70 10 

Социални и поведенчески науки - 12 615 4 060 

Журналистика и информация - 1 890 267 

Бизнес и администрация 1 103 24 636 10 018 

Право - - 7 816 

Интердисциплинарни програми и квалификации, включващи 
бизнес, администрация и право 59 707 376 

Биологични и сродни науки - 1 998 348 

Околна среда - 969 168 

Физически науки - 1 707 474 

Математика и статистика - 584 104 

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 704 9 664 1 860 

Инженерство и инженерни професии 1 457 20 126 4 358 

Производство и преработка 71 2 371 461 

Архитектура и строителство - 1 079 3 669 

Интердисциплинарни програми и квалификации, включващи 
инженерство, производство и строителство - 718 748 

Селско стопанство 24 2 675 489 

Горско стопанство - 592 190 

Рибно стопанство  - 46 - 

Ветеринарна медицина - - 1 801 

Здравеопазване 2 542 5 594 21 290 

Социални услуги 9 1 294 241 

Персонални услуги 1 343 4 981 634 

Комунално-санитарни услуги, здраве и безопасност при работа 107 108 247 

Сигурност - 5 969 1 664 

Транспортни услуги - 2 385 392 

Други неопределени програми и квалификации 1 - 5 418 - 
1  Включително ученици от I и II клас, записани в професионални области, които не съответстват на определените тесни 
области на образование. 

Таблица 3 Студенти по образователно-квалификационна степен и специалност (ISCED-F) 

(Национален статистически институт)4 

 

През март 2021 г. правителството одобри Национална програма "Дигитална 
квалификация", която ще обучава настоящи и бъдещи учители и преподаватели по 
предмети и модули, свързани с работа в дигитална среда, както и представители на 
бизнеса, които искат да започнат да преподават. Основната цел е да се преквалифицират 
преподаватели по други специалности чрез допълнително обучение и да се обучат 
специалисти от други професионални направления, за да могат те да преподават 
дисциплини, свързани с ИКТ и цифровизацията на различни нива от образователната 
система. Националната програма "Дигитална квалификация" отговаря на 
необходимостта от целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на 
висококачествено обучение на ученици, студенти, учители и лектори, свързано с 
дигиталната трансформация на образованието. Програмата е насочена към осигуряване 
                                                           
4 Източник: https://www.nsi.bg/ 



 

 

на кадри с високо ниво на дигитална компетентност, с нагласи за непрекъснато 
усъвършенстване, както и преподаване и споделяне на собствения им опит и знания. 

Фирми, предоставящи услуги в областта на дигиталното образование 

Институт за човешки ресурси (https://www.institute-hr.com): Институтът за човешки 
ресурси е организация за анализ, управление, оценка, развитие и обучение на 
човешките ресурси. Като организация, предоставяща обучения, ИЧР е регистрирана в 
Министерството на образованието и науката (МОН) и работи за непрекъснато 
повишаване на квалификацията на българските учители, директори и други 
педагогически специалисти, като провежда практически ориентирани иновативни 
програми за обучение и квалификация. Компанията предлага програма за обучение на 
педагогически специалисти, насочена към придобиване на знания, умения и по-добро 
разбиране на цифровите и дигитални технологии, чрез разработване на решения за 
персонализирано обучение, които позволяват на учителите да предприемат действия с 
по-точни и ефективни подходи към отделния ученик и да повишат мотивацията, като 
насърчават самообучението и самооценката, включително извън класната стая. 
Програмата предлага идеи за интересно и стимулиращо обучение, което използва 
уменията и активността на учениците в интернет и развива тяхната креативност, 
аналитично мислене и възможности за работа в екип. Обръща се внимание на 
съвременните средства за бърз обмен на информация, като социалните медии, 
например Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, блогове и много други съвременни 
инструменти, които могат да се използват за полезен трансфер и обмяна на знания и 
умения в образователната среда. През пролетта на 2020 г., когато по-голямата част от 
преподаването се извършваше онлайн поради пандемията COVID-19, Институтът за 
човешки ресурси предложи безплатни онлайн обучения в подкрепа на учителите. 
Безплатните онлайн обучения за учители, директори и други педагогически специалисти 
бяха насочени предимно към педагогическите специалисти, които изпитваха 
затруднения при работа в дигитална среда или се нуждаеха от психологическа подкрепа 
в ситуацията на COVID-19, но в тях имаха възможност да участват и различни други 
заинтересовани страни и специалисти. 

TeachMe (https://teachme.bg/): Мисията на организацията е да вдъхновява промени в 
образованието, като създава условия за лесно и качествено преподаване в онлайн 
среда. Учителите могат да се регистрират и да създадат свой профил в платформата, след 
което могат да създадат свое учебно съдържание и да започнат да преподават онлайн. 
Някои от онлайн курсовете, които имат за цел да развият дигиталните компетентности 
на учителите са: 

 "Учители в клас": обучение за всеки учител, който иска да достигне следващото 
ниво в дигиталното образование, отвъд простото използване на камера и 
микрофон. Обучението е изцяло с практическа насоченост.  То включва много 
примери и реални ситуации, характерни за онлайн средата, които ще помогнат на 
учителите да научат как да създават най-подходящите учебни материали за онлайн 
уроците, как да ангажират и задържат вниманието на учениците, как да разрешават 

https://www.institute-hr.com/
https://teachme.bg/


 

 

конфликтни ситуации. Чрез конкретни стъпки и съвети учителите ще се научат да 
планират както цялото обучение, така и всеки отделен урок по предмета, който 
преподават, адаптиран към спецификата на дистанционното обучение. Това 
обучение е безплатно. 

 "Семинар за учебни материали": обучението е насочено към развиване на 
практически умения за създаване на качествено дигитално учебно съдържание. 
Учителите преминават през целия процес на планиране, адаптиране и 
разработване на учебни материали. Това обучение е платено.  

 "Дигитални умения за учители": обучението е подходящо за напълно начинаещи, 
които искат да усвоят или да подобрят работата си в дигитална среда. Обучението 
обхваща най-необходимите умения и се фокусира върху важни теми като основни 
компютърни компоненти, работа с Windows и настройки. След успешно 
завършване на обучението, обучаемите ще могат да работят по-уверено и сигурно 
с интернет и търсачките, електронната поща, социалните мрежи. Също така, се 
разглеждат особеностите и начина на работа с различните приложения на Google в 
онлайн средата. 

Академия Орак (http://teacheracademy.orakgroup.com/): Дигитална академия за 
учители Орак е иновативен обучителен център за съвременно обучение на учители, 
директори и педагогически специалисти. С екипа си от висококвалифицирани ИТ 
специалисти с педагогически опит Орак Академия предоставя възможност за 
придобиване както на дигитални учителски компетенции, така и за общо подобряване 
на професионалните качества на своите курсисти. Обученията, предлагани от 
Академия Орак са предназначени за учители, директори и педагогически специалисти 
със или без основни компютърни умения. Курсовете се състоят от модули, които имат 
за цел да създадат, развият и усъвършенстват техните дигитални компетентности. След 
завършване на курса педагогическите специалисти ще имат практически знания, 
умения и компетенции за работа с интерактивна дъска, за използване на електронни 
ресурси, софтуерни програми и информационни технологии в класната стая. Те ще 
научат също как да повишават мотивацията на учениците за учене, какви интерактивни 
методи могат да се използват в клас, как да правят самооценки и да управляват 
качеството на учебния процес. Някои от курсовете за обучение, които академията 
предлага са: 

 "РАЗВИТИЕ НА КОМПЮТЪРНИ И ЦИФРОВИ УМЕНИЯ": Програмата включва 
следните подтеми: създаване и работа с ресурси за електронно обучение; 
създаване на ресурси за електронно обучение; работа с платформи с готови 
ресурси за електронно обучение; разработване на уеб приложения с .NET 
Framework и ASP.NET; основи на езика C #, .NET Framework, бази данни и 
разработване на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX; разработване 
на уеб Front-End приложения. Обучението предоставя знания за основните 
концепции за разработване на уеб приложения и умения за разработване на уеб 
Front-end приложения с HTML, CSS, JavaScript, както и знания, необходими за 
работа с популярни CMS системи. 

http://teacheracademy.orakgroup.com/


 

 

 "КИБЕРСИГУРНОСТ И ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО ЗА УЧИТЕЛИ": Програмата 
включва следните модули: "Киберсигурност и дигитално гражданство за 
учители"; киберсигурност; опасности в мрежата; защита на личните данни; 
основни понятия и програми в областта на киберсигурността; начини за постигане 
на по-добра киберсигурност в училище; училищни образователни мрежи и 
сигурността на учителите и учениците в тях; социални мрежи и тяхната роля в 
училище; дигитално гражданство; медийна и информационна грамотност; етика 
и съпричастност; презентации и комуникации; права и отговорности; 
поверителност и сигурност; права на потребителите.  

 "ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, LMS СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕСТВАНЕ": Програмата включва следните модули: 
формиране на дигитални класове; ролята на учителя в създаването и 
разпространението на учебни материали; създаване и споделяне на електронни 
учебни ресурси; ролята на учениците в онлайн класна стая; тестови системи за 
изпитване на учениците; създаване и модифициране на тестове; виртуална 
(онлайн) класна стая, както и възможностите за управление в нея; начини за 
управление на класове и групи в дистанционната онлайн система; създаване на 
разнообразно учебно съдържание; персонализиране на съдържанието според 
индивидуалния обучаем; провеждане на изпити чрез дистанционната система; 
основни принципи за ефективно използване на виртуални инструменти и табла; 
особености на задачите и упражненията в дигитална среда. 

 "ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ В ОБУЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС": програмата включва: 
използване и създаване на дидактически материали с добавена реалност 
(Augmented Reality); използване на виртуална реалност (Virtual Reality), както и 
нейното приложение в учебния процес; използване на тестове и различни 
извънкласни форми. 

 "ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ - БЕЗПЛАТНИ 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ": Програмата включва следните теми: как да търсим 
онлайн съдържание; използване на безплатни електронни ресурси като 
платформи за обучение, образователни общности и образователни страници в 
социалните мрежи; ролята на учителя в създаването и разпространението на 
учебни материали; създаване и споделяне на електронни учебни ресурси; 
виртуална класна стая, както и възможностите за управлението й; основни 
принципи за ефективно използване на виртуални инструменти и табла; 
особености на задачите и упражненията в дигитална среда; използване на 
електронни енциклопедии и справочници от нов тип /Wolfram Alpha/; използване 
на електронни (онлайн) библиотеки, ресурсни банки и инфографики; електронни 
и виртуални музеи. Използване на виртуална реалност при разглеждане на 
експозиции. 

 

 



 

 

2. РЕГУЛАТОРНА И ПРАВНА РАМКА И ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ 
 

Законодателство относно дигиталните образователни услуги - кратко описание и 

основни препратки 

Основното законодателство, свързано с висшето образование и дигитализацията може 
да бъде обобщено в следните точки: 

Закон за висшето образование (в сила от 27th декември 1995 г., последна актуализация: 
25th февруари 2020 г.) 

Този закон урежда структурата, функциите, управлението и финансирането на висшето 
образование в Република България. Формите на висшето образование са редовна, 
задочна, вечерна и дистанционна. Законът предвижда, че дистанционно обучение се 
осъществява само от висши училища, получили акредитация и създадени при условия и 
по ред, определени с този закон. 

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във 
висшето образование 

С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на дистанционната 
форма на обучение във висшите училища на Република България.  

По-долу са представени някои от най-важните членове на наредбата: 

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат държавните изисквания за организиране на 
дистанционната форма на обучение във висшите училища на Република България.  

(2) Дистанционната форма на обучение е форма за придобиване на висше образование, 
при която обучавани, преподаватели и администратори могат да са разделени по 
местоположение, но не непременно и по време, като създадената дистанция се 
компенсира с технологии, методи и средства на електронното обучение.  

(3) В дистанционна форма обучението се реализира чрез дигитални технологии за 
управление на учебния процес, базиран на система от различни по тип, място на 
разполагане и време на използване човешки, материални и информационни дейности 
и ресурси. 

(4) За компенсиране на дистанцията висшите училища моделират съответните учебни и 
административни дейности като информационни процеси и ги осъществяват чрез 
информационни и комуникационни технологии. 

Чл. 2. (1) Дистанционно обучение се осъществява само от висши училища, създадени при 
условията и по реда на Закона за висшето образование и получили съответната 



 

 

програмна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация на 
професионално направление, специалност от регулираните професии или по 
професионално направление, съответстващо на учебен предмет или модул от 
училищната подготовка.  

(2) Висшите училища организират и провеждат дистанционна форма на обучение в 
специалности за придобиване на висше образование за образователно-
квалификационни степени "бакалавър" и "магистър", както и за образователната и 
научна степен "доктор".  

(3) Оценяването на дистанционна форма на обучение се извършва от Националната 
агенция за оценяване и акредитация на два етапа - оценяване на равнището на средата 
в съответното висше училище и оценяване на възможностите за провеждане на 
дистанционно обучение по конкретно професионално направление или специалност от 
регулираните професии. 

(4) Оценяването на дистанционна форма на обучение се осъществява по критерии, 
разработени от Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл. 85, ал. 
1, т. 1 от Закона за висшето образование. 

(5) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение и за 
повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование, както и за 
продължаващо и допълнително обучение по професионално направление, специалност 
от регулираните професии или по професионално направление, съответстващо на 
учебен предмет или модул от училищната подготовка, за които са получили програмна 
акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. 

В резултат на пандемията беше актуализирана Наредбата за държавните изисквания за 
организиране на дистанционно обучение във висшето образование, като въведените 
промени влязоха в сила от 12 март 2021 г. Целта беше да се актуализира нормативната 
уредба, приета през 2004 г. с оглед на дигиталната трансформация на образованието и 
пандемията COVID-19. До тази дата висшите училища можеха да организират 
дистанционно обучение, както за получаване на степен на висше образование, така и за 
повишаване на квалификацията на специалистите. Промените позволяват 
дистанционното и допълнителното обучение да се провеждат в онлайн среда.   

Регламентирана е и възможността за дистанционно провеждане на семестриални и 
държавни изпити, както и за защита на дипломни работи чрез видеоконферентна 
връзка. Налице е нов момент в оценяването в дистанционната форма на обучение. 
Висшите училища трябва да разполагат със системи за идентификация на студентите, 
контрол на изпитите и оценяването, системи за установяване на плагиатство и 
съхранение на данните от изпитите и студентските работи в електронни архиви за срок 
от поне 5 години и др. Очаква се с прилагането на наредбата да се подобри 
информационната и образователната инфраструктура във висшите училища, което ще 
спомогне за установяване на контакти и добри позиции в европейските и световните 
мрежи за висше образование. 



 

 

Основните институционални органи и звена, които участват в процеса, са следните: 

Министерство на образованието и науката (МОН): Министерството е разработило 
предложения за стратегически документи за развитието на образованието за периода 
2021-2030 г. Сред тях са Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението 
и ученето в Република България и Стратегия за развитие на висшето образование в 
Република България за периода 2021-2030 г.  

Национални програми за онлайн обучение 

В Стратегията за развитие на висшето образование в Република България5 
(Министерство на образованието и науката) за периода 2021-2030 г. са изброени някои 
от основните предизвикателства пред висшето образование и много от тях са свързани 
с темите, заложени в рамките на проекта EDU-GATE. Едно от тях е необходимостта 
образователният процес да бъде насочен към придобиване на аналитични, дигитални и 
социални компетентности. Друго предизвикателство е свързано с необходимостта от 
постоянно актуализиране на знанията, уменията и компетенциите на преподавателския 
състав. Специален акцент е поставен върху всеобщата дигитализация и развитието на 
образователни системи, които са алтернативни на класическото висше образование. 
Стратегията отчита огромните различия между днешните поколения млади хора.  След 
1980 г. са дефинирани три различни поколения - Y, Z и α, които се различават дотолкова, 
че имат различни образователни потребности и най-вече, имат нужда от различни 
технологии за обучение, включително преподаване, учене, придобиване на знания и 
тяхното прилагане. Определените като Y поколение са израснали с компютри, мобилни 
телефони и видеоигри, докато принадлежащите към поколението Z се свързват много 
повече с таблети, смартфони и приложения. За представителите на поколенията Z и α 
реалният и виртуалният свят представляват една и съща реалност. Необходимостта от 
спешна дигитализация на цялото образование, предизвикана от избухването на 
пандемията COVID-19 през 2020 г., само показва колко спешни и важни са промените 
във висшето образование, както и във всички други сфери на живота. Това, което днес 
изглежда наложено от извънредна ситуация, може да се окаже масов световен стандарт 
през следващите 2-3 години.  

В стратегията се обобщава, че през последните години дигитализацията се е превърнала 
в основно средство за осигуряване на достъп до по-качествено висше образование, за 
по-голяма интернационализация и за актуализиране на методите на преподаване в 
съответствие с нагласите и интересите на по-младите поколения. Посочва се, че 
дигитализацията може да реши и един от най-сериозните проблеми на съвременното 
висше образование, а именно да се осигури качествено образование за по-малки 
разходи, които да са по силите на много по-голям брой студенти от различен социален 
произход.  

                                                           
5 Източник: https://www.mon.bg/  

https://www.mon.bg/


 

 

В стратегията се посочва още едно предизвикателство, на което трябва да отговори 
висшето образование, а именно недостатъчната конкурентоспособност по 
отношение на бързото развитие на пазара на образователни услуги и липсата на 
достатъчна гъвкавост в предлаганите форми на обучение. Традиционният модел на 
висшето образование, основан на аудиторни занятия, е изправен пред силната 
конкуренция на масовите отворени онлайн курсове (МООС), както и на образователните 
програми и практически ориентираните курсове, предлагани от различни платформи и 
организации. 

Още едно голямо предизвикателство, което резонира с проекта EDU-GATE, е свързано с 
липсата на съответствие с нуждите на дигитално ориентираното поколение и 
компетентностите, необходими за успешната му реализация в условията на 
технологична революция. Това е пряко следствие от следното: 

1) Образователните системи изпитват затруднения да се адаптират към бързата 
промяна в технологиите - не само по отношение на начина, по който те се използват, 
но и по отношение на преподаването на умения за работа с тях и обучението на 
учителите. 

2) Липса на методи за оценка на дигитални умения. 

3) Съществуващата образователна система не подкрепя (от ранна възраст и през целия 
живот) добре балансиран набор от умения и компетентности, които да насочват 
гражданите към полезно взаимодействие между съответните дигитални и житейски 
умения, както и ключови компетентности (по-специално лични, социални и 
предприемачески умения). 

4) Дигиталната трансформация на технологиите за производство и за услуги не е 
съпътствана от образователна реформа, която да позволи на гражданите да 
преминат към нови професионални и социални роли. 

5) Гражданите не са подготвени за учене през целия живот в един все по-бързо 
развиващ се свят, който се променя и става все по-дигитален. 

6) Високоскоростните мрежи (Broadband networks) с много голям капацитет, 
киберсигурността и изкуственият интелект все още не са в основата на бъдещите 
форми на образование и обучение. 

7) Масова липса на основни умения за защита на информацията, за да се избегне 
рискът от измами и фалшиви новини онлайн и в социалните медии. 

След като са разгледани основните предизвикателства за висшето образование, в 
стратегията са определени 10 приоритетни области със съответните цели за периода 
2021-2030 г.  

Приоритетна област 2 е свързана с ускорената модернизация и дигитализация на 
образователните подходи, методи и практики. С тази област е свързана цел 2. 
Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение. Тя ще бъде 
постигната чрез следните дейности и мерки: 



 

 

Дейност 2.1 Въвеждане на стандарти за добро обучение, ръководени от европейския 
опит и традиции. 

Мярка 2.1.1 Създаване на университетски центрове за обучителни ресурси. 

Мярка 2.1.2 Обучение на преподавателите в умения за обработка на информация, 
визуална грамотност, решаване на проблеми и мислене на по-високо ниво, ad hoc 
сътрудничество и задълбочено разбиране на това как технологичните инструменти 
могат да подобрят учебния процес. 

Мярка 2.1.3 Организиране на междууниверситетски национални и международни 
конференции и семинари за представяне на нови методи на преподаване. 

Мярка 2.1.4 Актуализиране на учебните планове чрез засилване ролята на 
самостоятелните творчески дейности на студентите, като подготовка и представяне на 
критичен анализ по даден проблем, подготовка на курсова работа, решаване на 
практически задачи, участие в научни изследвания и други подобни, включително и 
използвайки летния период между две академични години. 

Мярка 2.1.5 Оценяването на знанията и уменията на студентите не въз основа на 
възпроизвеждане на запомненото, а чрез умения за: дебатиране, извършване на научни 
експерименти или теоретично моделиране, решаване на реални проблеми, дигитална 
креативност, представяне на информация пред специализирана и неспециализирана 
аудитория, както и способност: да се вникне в естеството на проблема/темата, да се 
използват различни дигитални инструменти за ефективно изпълнение на задачите в 
реалния свят, за оценка на съобщенията във видео форми и други. 

Дейност 2.2 Създаване на материална и финансова база, позволяваща прилагането на 
съвременни и гъвкави методи на преподаване и изследване. 

Мярка 2.2.1 Създаване на университетски технологични програми за осигуряване на 
материали и инструменти в подкрепа на дигитализацията на учебния процес, работа по 
практически и теренни изследвания и проектни дейности. 

Мярка 2.2.2 Интензивно осигуряване на техника, позволяваща интерактивното и 
дигитално преподаване. 

Мярка 2.2.3 Обвързване на акредитационните критерии за академично пространство не 
само с площи в кв. м, полагащи се на един студент, а и с наситеност за това пространство 
с оборудване, позволяващо прилагането на ефективни образователни технологии. 

Мярка 2.2.4 Осигуряване на подкрепа за създаване на съдържание и за осигуряване на 
технологични ресурси за развитие на качествено дистанционно обучение, с 
интерактивен достъп и виртуални аудитории, включително и за привличане на 
чуждестранни студенти и на български младежи от чужбина да учат в България. 



 

 

Мярка 2.2.5 Подпомагане и стимулиране на подготовката на дистанционни курсове 
(MOOCs) с отворен достъп от български преподаватели на английски език.  

Дейност 2.3 Използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с 
особеностите на обучаваната генерация студенти. 

Мярка 2.3.1 Значително увеличаване на програмите за дистанционно обучение, 
усъвършенстване и актуализиране на учебните програми и платформи за електронно 
дистанционно обучение, дигитализация на съдържанието и създаване на нови 
интерактивни дигитални ресурси. 

Мярка 2.3.2 Осигуряване на систематична технологична подготовка, която да помогне 
на университетските преподаватели в 

усвояването на базови и допълнителни технологии за преподаване и изследване. 

Мярка 2.3.3 Дигитализация на образователния процес. 

Мярка 2.3.4 Създаване на богат набор от визуални учебни материали. Значително 
намаляване на текстовите учебни материали за сметка на визуалната и звуковата 
информация, които да станат основно средство за предаване на информация на 
учениците, тъй като визуалната и звуковата информация трябва да предшестват 
текстовата. 

Мярка 2.3.5 Използване на лични мобилни телефони като помощно технологично 
средство в аудиторията заедно с компютъра и таблета. 

Мярка 2.3.6 Широко въвеждане на преподаването чрез казуси като средство за 
интензивно обсъждане от страна на студентите на преподаваната материя и развиване 
на уменията им за аргументиране, словесно дебатиране и взимане на решения. 

Мярка 2.3.7 Обединяване на финансовите и интелектуалните усилия на университетите 
и държавата за създаване на онлайн библиотеки и дигитални ресурси, които се 
използват по всяко време, включително по време на учебните занятия. 

Мярка 2.3.8 Подпомагане и стимулиране на процеса на разширяване на ролята на 
преподавателя от предимно лектор и модератор, който превръща в знание 
предварително събраната и анализирана от студентите информация по дадена тема. 

Мярка 2.3.9 Увеличаване на участието на изявени специалисти в академичните занятия. 

Мярка 2.3.10 Осъществяване на проектно обучение, включително динамичен подход в 
аудиторията, за придобиване на по-задълбочени знания чрез активно изучаване на 
предизвикателства и проблеми в реалния свят, с акцент върху новото, активното, 
полезното и интересното. 



 

 

Мярка 2.3.11 Предлагане на дистанционни курсове със свободен достъп за студенти от 
цял свят. 

Участващи институционални субекти  

Основните институционални субекти, които участват в процеса, са следните: 

Министерство на образованието и науката: Министерството е разработило 
предложения за стратегически документи за развитието на образованието в периода 
2021-2030 г. Сред тях са Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението 
и ученето в Република България и Стратегия за развитие на висшето образование в 
Република България за периода 2021-2030 г.  

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА): Националната агенция за 
оценяване и акредитация е законоустановен орган за оценяване, акредитация и 
наблюдение на качеството във висшите училища и научните организации с цел 
подобряване на тяхното обучение и научни изследвания, както и на развитието им като 
научни, културни и иновативни организации. Агенцията следи за способността на 
институциите, техните основни звена и клонове да осигуряват добро качество на 
образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за осигуряване на 
качеството.  

НАОА съдейства за подобряване на качеството на висшето образование чрез 
периодична институционална и програмна оценка и акредитация на висшите училища в 
България, чрез оценка на проекти за откриване на нови висши училища и основни звена, 
както и чрез следакредитационно наблюдение и контрол. 

Указание и критерии за оценяване на дистанционна форма на обучение в 

професионално направление 

НАОА разработи и прие Указание и критерии за оценяване на дистанционна форма 
на обучение в професионално направление. Оценяването на дистанционното обучение 
(ДО) във всяко професионално направление (ПН) се извършва на два етапа. 

I-ви етап. Оценяване на създадената организация и среда за провеждане и 
поддържане на дистанционна форма на обучение. 
 
Метод на оценяване: 
 
Общата оценка на раздел I е "ДА" или "НЕ". Оценката "ДА" означава, че организацията и 
средата са оценени като подходящи за провеждане на ДО (дистанционно обучение). 
За да се формира цялостна оценка "ДА", е необходимо изпълнението на всеки от 
критериите 1.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 от седемте критерия в таблицата по-долу да бъде 
оценено с оценка "ДА". 



 

 

 
Критерии за оценка6 (Национална агенция за оценяване и акредитация, България): 
 

1. Висшето училище (ВУ) има добре документирана, публично оповестена, с официален 
статут и отчетност политика за осигуряване на качеството на ДО като част от 
стратегическото управление на образователната институция в интерес на 
обществените потребности. 

2. ВУ поддържа вътрешна система за качеството на обучението в ДО (дистанционно 
обучение) и на академичния състав, която включва проучване на студентското 
мнение. 

3. ВУ изгражда и прилага процедури за разработване, одобряване, наблюдение и 
обновяване на учебната документация на професионалните направления и на 
съответните ДФОС (квалификационни характеристики, учебни планове, учебни 
програми и др.) при съдействието на заинтересовани страни. 

4. ВУ създава и прилага процедури за разработване, одобряване, наблюдение и 
обновяване на учебната документация на професионалните направления и на 
съответните ДФОС (квалификационни характеристики, учебни планове, учебни 
програми и др.) при съдействието на заинтересованите страни.  

5. Официално са приети методически стандарти за учебна документация (учебни 
планове и програми) и стандарт (процедура) за промени в учебната документация, 
свързани със стимулиране на мотивацията и ангажираността на студентите в учебния 
процес. 

6. Изградени са структури и са разработени вътрешно-нормативни документи 
(правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата за ДО - от 
приема на студентите, включително до тяхната професионална реализация. 

7. ВУ има разработена политика за развитие на научно-преподавателски състав, 
осигуряващ ДО, която е част от стратегията за развитие на институцията. 

8. ВУ осигурява и развива материално-техническата и информационна база, 
необходима за провеждане на учебно-преподавателската дейност в ДФОС, както и 
подходяща интегрирана система за ДО (в съответствие с чл. 9, ал. от Наредбата за 
ДО). 

II-ри етап. Проверка на изпълнението на критериите за оценяване на дистанционната 
форма на обучение по специалност (ДФОС) от съответно професионално направление. 

Метод на оценяване 

Всеки от трите критерия (2.1., 3.1. и 6.1.) от раздел II се оценява с "ДА" или "НЕ". Общата 
оценка в раздел II е "ДА" или "НЕ". За да се формира цялостна оценка "ДА", е 
необходимо изпълнението на всеки от критериите 2.1, 3.1 и 6.1 в таблицата по-долу да 
                                                           
6 Източник: https://www.neaa.government.bg/ 



 

 

бъде оценено с оценка "ДА". В случай на оценка "НЕ" по повече от един параметър /по 
смисъла на чл. 79, ал. 2 от ЗВО/ (измежду показателите "а", "б" или "в") на критерий 6.11, 
общата оценка на изпълнението на критерий 6.1 е "НЕ", независимо от оценките на 
останалото съдържание на критерий 6.1.  

Когато само един от трите параметъра ("а", "б" или "в") на критерий 6.1 не е изпълнен, 
но с не повече от 10%, критерий 6.1 може да бъде оценен с "ДА" в зависимост от 
оценките на останалото съдържание на критерий 6.1. Задължително се формулират 
препоръки към ВУ, целящи постигане на оценка "ДА" за неизпълнения показател. В 
случай на оценка "ДА" по всичките 3 показателя "а", "б" и "в" на критерий 6.1, се 
препоръчва общата оценка за изпълнението на критерий 6.1 да бъде "ДА", при условие 
че е изпълнено останалото съдържание на критерий 6.1. 

Оценката "ДА" по раздел II означава, че ВУ може да обучава студентите в ДФОС.  

Критерии за оценка7 

1. ВУ провежда обучение по ДФОС, като прилага процедури за разработване, 
одобряване, наблюдение и актуализиране на учебната документация 
(квалификационни характеристики, учебни планове, учебни програми и др.) при 
съдействието на представители на партньорски организации, студенти и други 
заинтересовани страни. 

2. Съществува система от правила и дейности, свързани със стимулиране на 
мотивацията и активната позиция на студентите в процеса на обучение по ДФОС.  

3. Осигурена е и непрекъснато развиваща се финансова, материално-техническа и 
информационна база, необходима за учебно-преподавателската дейност в ДФОС. 

Процедурата за институционална акредитация, издадена от НАОА, съдържа следните 
стъпки: 

1. Самооценка и подаване на искане за акредитация. Заявители могат да бъдат висши 
училища или министърът на образованието  

2. Разглеждане на искането за откриване на процедура: 

2.1. Председателят на НАОА отправя искането до съответната постоянна комисия в 
областта на висшето образование. 

2.2. Постоянната комисия (ПК) по област на висшето образование разглежда 
полученото искане и прави предложение до Акредитационния съвет за 
разкриване на процедура или за отказ.  

2.3. След като разгледа предложението на ПК, Акредитационният съвет приема едно 
от следните решения:  
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 за откриване на процедурата;  

 за отказ за откриване на процедурата;  

2.4. Постоянната комисия (ПК) предлага на председателя на агенцията експерти за 
състава на експертната група и нейната задача в съответствие с вида на 
процедурата.  

2.5. Председателят на НАОА внася в Акредитационния съвет предложение за състава 
и задачите на експертната група.  

2.6. Акредитационният съвет разглежда предложенията на ПК и създава експертни 
групи, като потвърждава техните задачи в съответствие с посочените процедури. 

2.7. Председателят на НАОА сключва договори с членовете на експертната група в 
съответствие с изискванията на местното законодателство. При необходимост 
изпраща членовете на експертната група, ПК или експерти от Агенцията в 
оценяваните институции.   

3. Посещение на място в оценяваната институция 

3.1. Действия на експертната група:  

 Систематизира и анализира получените документи и информация за 
процедурата; 

 Ако е необходимо, изисква от институцията допълнителна информация и 
доказателствен материал;  

 Посещава оценяваната институция по предварително съгласувана програма, 
която включва получаване на информация за мнението на студентите и 
докторантите за качеството на предлаганото обучение;  

 Провежда срещи със служители и потребители, установява достоверността 
на представената информация;  

 Изготвя и представя доклад за извършената проверка в ПК от съответната 
област; 

 Изготвя доклад на ПК за резултатите от оценката, извършена съгласно 
процедура за институционална акредитация. Постоянната комисия 
предоставя доклада на оценяваната институция. 

3.2. Оценяваната институция има право на двуседмичен срок, за да изрази 
становището си по доклада на ПК. 

3.3. Действия на Постоянната комисия (ПК): Постоянната комисия се запознава с 
доклада на експертната група. Ако е необходимо, връща доклада за 
преразглеждане. Когато докладът е финализиран, ПК изготвя и внася в 
Акредитационния съвет доклад по процедурата, съдържащ предложение за 
мотивирана оценка и становището на оценяваната институция. 

4. Доклад и окончателно решение, издадени от Постоянната комисия (ПК) 

4.1. Действия на председателя на НАОА:  



 

 

 Депозира в съвета доклада на ПК и го включва в дневния ред на следващото 
заседание;  

 Издава заповед за заплащане на членовете на експертната група. 

4.2. Действия на Акредитационния съвет:  

 Връща доклада за доработване, когато установи, че доказателствения 
материал в доклада на ПК е недостатъчен;  

 На основата на доклада на ПК приема решение, в което се дава оценка;  

 Отказва акредитация. 

4.3. Действия на председателя на НАОА:   

 Уведомява институцията за решението на Акредитационния съвет;  

 Уведомява министъра на образованието и науката за решението. 

4.4.  Действия на администрацията на НАОА:  

 Издава удостоверение за акредитация;  

 Актуализира списъка на акредитираните висши училища;  

 Съхранява документацията в архивите на Агенцията;  

 Публикува резултатите от оценяването и акредитацията на Интернет сайта на 
Агенцията.  

Закон за защита на данните в страната  

Закон за защита на личните данни - в сила от 01.01.2002 г. Този закон урежда 
обществените отношения, свързани със защитата на правата на физическите лица при 
обработването на личните им данни, доколкото същите не са уредени в Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно 
защитата на данните). 

Целта на закона е да осигури защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, както и във връзка с 
обработването на лични данни от компетентните органи.  

Законът урежда и дейността на Комисията за защита на личните данни. Комисията е 
постоянно действащ независим надзорен орган, който осъществява защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни и 
осъществяването на достъп до тези данни, както и контрол по спазването на Регламент 
(ЕС) 2016/679 и този закон. Комисията съдейства за провеждането на държавната 
политика за защита на личните данни.  



 

 

Последните промени в Закона за защита на личните данни, които бяха въведени след 
издаването на Регламент (ЕС) 2016/679, се отнасят до обработването на лични данни за 
специални цели. От 02.03.2019 г. законът изрично забранява копирането на документи 
за самоличност, свидетелство за управление на МПС и документи за пребиваване, освен 
ако това не е изрично предвидено в закон, както при извършване на действия по Закона 
за мерките срещу изпирането на пари. Тази норма следва да доведе до изоставяне на 
широко разпространената, но незаконна практика да се поддържат копия на такива 
документи, при условие, че това не е необходимо и няма законово задължение за това.  

С последните промени в закона се въвеждат правила за обработването на лични данни 
в няколко конкретни хипотези, а именно за журналистически, статистически, научни 
цели или за целите на архивирането в обществен интерес. Въвеждат се специални 
правила за създаване на видеоклипове и снимки на обществени места, както и за 
заснемане на лица в хода на тяхната обществена дейност. Крайната цел на описаните 
правила е да се въведат критерии за оценка и да се установят законни ограничения на 
правата на физическите лица, когато се използват техни лични данни или когато се 
предоставя достъп за постигане на определени цели.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ  

 Отговорът на висшите училища на COVID-19 

В условията на пандемията COVID-19 както бизнесът, така и образованието започват да 
функционират дистанционно - липсата на физическа комуникация поставя на изпитание 
редица процеси като провеждането на кариерни форуми, активното участие на бизнеса 
в процеса на обучение в университетите, наемането на нови служители и провеждането 
на стажове. Тенденцията е да се отчитат фактори, които преди не са били от 
първостепенно значение, като гъвкавост на предлаганите курсове, хибридно обучение и 
адекватна реакция при кризи.  

Има по-голям интерес към възможностите, които се предоставят в близост до дома, 
както и към сигурността в кампуса. Все повече млади хора и техните родители очакват 
да получат не само безпроблемен учебен процес, но и здравни грижи, консултации, 
връзка с бизнес средите за осигуряване на стажове и кариерно развитие. Университетите 
трябваше да инвестират в ново техническо оборудване, за да могат да организират 
работни срещи, семинари и лекции, достъпни за по-широк кръг от хора. По този начин 
те успяха да разширят свързаността, да заличат географските ограничения и да осигурят 
неограничен достъп до знания, съвети и взаимопомощ. В университетите започна да се 
наблюдава засилен интерес към специалностите на бъдещето свързани с 
дигитализацията на процесите, анализа на голям обем от данни, лидерство и устойчиво 
развитие. В този смисъл, кризата с коронавируса може да се приеме като катализатор на 
процеси, които вече са започнали. 



 

 

В периода април-юни 2020 г. беше проведено проучване сред близо 25 000 студенти за 
целите на Рейтинговата система на висшите училища в България, която има за цел да 
измери ефективността на онлайн образованието8 . Резултатите показаха, че всеки пети 
студент не е доволен от онлайн обучението си през втория семестър на учебната 2019/20 
година. 19% от студентите посочват, че преподавателите им не провеждат редовно 
лекциите и упражненията, а 17% от тях признават, че самите студенти не са редовни в 
онлайн занятията. За разлика от училищата, в които вече има различни проучвания за 
ефективността на дистанционното обучение, във висшите учебни заведения няма 
такива. В този смисъл констатациите на въпросното проучване изглеждат тревожни, като 
се има предвид, перспективите и вероятността за продължаване на онлайн занятията 
през новата академична година. По време на извънредната ситуация, свързана с 
пандемията COVID-19, през пролетта на 2020 г. 95% от студентите в българските висши 
училища се обучават в специалности, които преминават към онлайн форма на обучение. 
Около 2/3 от тях бяха удовлетворени от създадените предпоставки за успешно 
завършване на учебната година. Неудовлетвореност от различни аспекти на онлайн 
обучението обаче изразиха между 14% и 21% от студентите, участващи в тази форма на 
обучение. Едва 1,2% от анкетираните студенти заявяват, че през пролетта на 2020 г. са се 
обучавали в специалности, в които присъствените форми на обучение не са били 
прекъсвани, а 3,8% твърдят, че в тяхната специалност не е имало онлайн форма на 
обучение, въпреки че присъствените занятия са били прекъсвани9.  

Данните от проучването показват, че 98,8% от студентите, които са се обучавали в онлайн 
специалности, са разполагали с необходимите технически средства, за да се включат в 
обучението. Само 1,2% от тях не са участвали в онлайн обучението поради липса на 
компютър или друго устройство с редовен достъп до интернет. Преобладаващата част - 
между 75 и 83% - от анкетираните студенти в специалностите, преминали към онлайн 
обучение, изразяват пълна или частична удовлетвореност от достъпността, редовността 
и качеството на онлайн занятията.  

В същото време значителна част от анкетираните не са съгласни напълно или частично с 
твърдението, че всички преподаватели редовно провеждат лекции и упражнения 
онлайн - 18,7% от тях твърдят, че това не се случва. 17% от студентите отговарят 
отрицателно на въпроса дали по-голямата част от студентите редовно участват в онлайн 
занятията, а 14% заявяват, че не е осигурено добро качество на преподаването и че 
нямат достъп до всички необходими материали и ресурси за онлайн обучение. 
Участниците в проучването посочват, че най-същественият проблем при онлайн 
обучението е създаването на подходящи условия за работа в екип. Всеки пети от 
анкетираните студенти (21%) изразява пълно или частично несъгласие с твърдението, че 
в рамките на онлайн обучението са създадени подходящи условия за работа в екип с 
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9 Източник https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/media-article/113 



 

 

други студенти, докато 70,5% от анкетираните са частично или напълно съгласни с това 
твърдение.  

По-голямата част от анкетираните студенти (76,8%) споделят частично или напълно 
мнението, че в рамките на онлайн обучението по време на пандемията в техния 
университет са създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната 
година, докато 18,4% изразяват пълно или частично несъгласие с това твърдение. В 45 
от общо 52 висши училища в България повече от 2/3 от анкетираните студенти смятат, 
че в рамките на проведеното онлайн обучение по време на пандемията са създадени 
всички предпоставки за успешно завършване на учебната година. В 7 висши училища 
обаче делът на анкетираните студенти, които споделят подобно мнение, е по-малък от 
2/3.  

Сред университетите, в които най-малък дял от студентите изразяват удовлетвореност 
от създадените условия за успешно завършване на академичната година в условията на 
онлайн обучение са тези, които традиционно имат най-висок престиж сред студентите и 
показват най-добри резултати по ключови показатели. Близо 63% от анкетираните 
студенти в Софийски университет, Медицинския университет в София и НАТФИЗ 
(Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов") са на мнение, 
че в рамките на онлайн обучението са създадени всички предпоставки за успешно 
завършване на учебната година. Такова мнение споделят близо 59% от анкетираните 
младежи в Националната художествена академия и Лесотехническия университет, както 
и едва 44% от анкетираните студенти в УАСГ (Университет по архитектура, строителство 
и геодезия). Във всички останали висши учебни заведения в страната делът на 
анкетираните студенти, които смятат, че в рамките на проведеното онлайн обучение са 
създадени всички предпоставки за успешно завършване на учебната година, надхвърля 
две трети.  

Само в 7 от общо 52 професионални направления в българското висше образование 
делът на студентите, които са се обучавали онлайн през разглеждания период, е под 
90%. Сред тях е специалността "Медицина", в която 85,4% от студентите заявяват, че са 
се обучавали онлайн, 13,5% твърдят, че в тяхната специалност не е имало онлайн форма 
на обучение, въпреки че занятията са били прекъснати, а едва 1,1% заявяват, че за тях 
настоящите форми на обучение не са били прекъснати.  

Областите, в които най-малък дял от студентите се обучават в специалности, въвели 
онлайн обучение по време на пандемията, са "Религия и теология" (69%) и 
ивотновъдство (64,4%). В специалността "Животновъдство" най-голям дял от студентите 
(17,8%) заявяват, че настоящата форма на обучение не е прекъсвана по време на 
пандемията. Другите области, в които по-малко от 90% от студентите са се обучавали в 
специалности с въведено онлайн обучение, са "Теория и управление на образованието" 
(82,2%), "Биологически науки" (84,4%), "Химични технологии" (86,5%) и "Материали и 
материалознание" (89,4%). В останалите 45 професионални направления над 90% от 
студентите заявяват, че са се обучавали в специалности с въведена по време на 
пандемията онлайн форма на обучение.  



 

 

Промени в организационната структура като следствие от цифровите 

образователни програми и реорганизация на системите за обучение  

Бяха проведени няколко проучвания, за да се проучи как новата дигитална среда е 
повлияла и променила системата на висшето образование и нейните организационни 
процеси. В научната статия "Въздействието на COVID-19 върху организацията на 
образователния процес в системата на националната сигурност"10 Димов, П. и Добрева, 
Хр. анализират как университетите в България са използвали различни платформи и 
програми за електронно обучение и как са адаптирали образователната си система в 
съответствие с новите дигитални инструменти (Dimov & Dobreva). Отправна точка за 
изследването е събирането на информация и списък на висшите училища на уебсайта на 
Националната агенция за оценяване и акредитация. Установено бе, че университетите 
провеждат дистанционно или онлайн обучение, но няма единен критерий за оценка на 
ефективността, тъй като те разчитат на различни виртуални платформи и инструменти. 
Изтъкват се няколко основни платформи: Zoom, Moodle, Microsoft Teams, Classroom 
Google, Meet Google, BigBlueButton, Skype, Blackboard, E-learning.   

Сред първите, въвели такъв тип обучение, със заповед от 9 март 2020 г. са Военна 
Академия "Георги Раковски" и Американският университет в Благоевград, на 13 март - 
Русенският университет "Ангел Кънчев", Софийски университет "Св. Климент Охридски" 
и Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков", на 16 март - Висшето 
военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" във Варна и Университетът за 
национално и световно стопанство, на 19 март - Техническият университет - Варна, на 20 
март - Варненският свободен университет и Тракийският университет в Стара Загора, на 
25 март - Пловдивският университет "Паисий Хилендарски", на 30 март - Висшето 
строително училище "Любен Каравелов", София. С писмо 9104-47/14.04.2020 г. до 
всички висши училища министърът на образованието и науката препоръча изпитите и 
съветите на колективните органи да се провеждат чрез електронно базирани платформи 
BigBlueButtons и Microsoft Office 365 с възможност за видеоконферентна връзка. Освен 
това много университети са въвели различни системи за онлайн кандидатстване и 
подаване на заявления за изпити.  Някои от тях са изброени по-долу:  

 Zoom е използван от Аграрния университет.  

 Moodle се използва от Бургаския свободен университет, Висшето транспортно 
училище "Тодор Каблешков", Нов български университет, Софийския 
университет "Свети Климент Охридски", Тракийския университет в Стара 
Загора и др.   

 Microsoft Teams се използва от Военна Академия "Георги Раковски", Бургаския 
свободен университет, Русенския университет "Ангел Кънчев" в комбинация с 
BigBlueButton, както и от Университета за национално и световно стопанство. 
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 Classroom Google, Meet Google са използвани от Варненския свободен 
университет "Черноризец Храбър", Висшето военноморско училище "Никола 
Йонков Вапцаров", Варна.   

 Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" използва Google G Suite for 
Education. 

 Blackboard се използва от Военна академия "Георги Раковски" - София, и 
Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.  

 Електронното обучение е използвано от Технически университет - Варна, и 
Университет по архитектура, строителство и геодезия. 

Най-общо платформите могат да бъдат разделени на два вида: за дистанционно 
обучение и за онлайн обучение. Дистанционното обучение обикновено работи най-
добре с по-възрастни ученици, които имат постоянен достъп до технологии у дома и 
работят добре самостоятелно. Този тип обучение обаче се нуждае от предварително 
подготвени ресурси, както и от предварително осигуряване на всички учебни 
материали. Ето защо онлайн обучението го допълва идеално и двете форми на 
обучение трябва да се комбинират и провеждат заедно.  Онлайн обучението е 
изградено от системи за управление на образованието, наречени системи за 
управление на обучението, които определят и разграничават два вида онлайн 
обучение: синхронно (протичащо по едно и също време за учителя и обучаваните) и 
асинхронно (протичащо по всяко време и не непременно в група, но с обратна връзка 
от учителя). Онлайн и хибридното обучение предоставят възможност за по-
независима работа, творчество и иновации.  

Организационни предизвикателства, предимства и проблеми на дигиталните 

образователни програми  

В университетите, които официално бяха въвели само система за дистанционно 
обучение от типа на Moodle, Blackboard, E-learning, професорите и преподавателите бяха 
принудени да започнат да използват допълнителни комуникационни системи и 
програми, за да подпомогнат онлайн комуникацията си със студентите. Изборът на тези 
системи, като Microsoft Teams и Zoom, беше по усмотрение на преподавателите, което 
доведе до объркване и затрудни студентите.  

Според проучването бяха идентифицирани още няколко предизвикателства, свързани с 
електронното обучение. Основният проблем е липсата на планиране в системата. 
Занятията се планират еднолично от преподавателите, тъй като планирането на учебния 
процес продължава да работи по стария начин и не е свързано и адаптирано спрямо 
системите за онлайн и дистанционно обучение. В перспектива е необходимо системата 
да се развие в тази посока и да се интегрират всички дигитални платформи на едно 
място.   



 

 

Освен това съществуват и някои етични проблеми при обратната връзка на 
преподавателите със студентите. Трудно е да се проследи кой активно слуша лекцията. 
Някои студенти записват лекциите на преподавателите, без да имат разрешение за това. 
Ето защо е необходимо да се въведат етичен кодекс и общи правила за поведение със 
съответните законови санкции. Освен това, по време на провеждането на академични 
съвети и други колективни заседания не може да се провежда тайно гласуване. Това е 
довело до промяна в правилниците на факултетите и висшите училища, за да се включи 
точка за работата им по време на извънредно положение. 

От друга страна, проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват студентите по 
време на преминаването от физическо присъствие на занятията към онлайн обучение в 
университетите, са подбрани и анализирани от Гетова, А. и др. в научната статия "Онлайн 
обучението по време на пандемия според студентите от два български университета" 
(Getova, Angelova-Igova, & Mileva, 2020). В това изследване се разглеждат основните 
проблеми и предизвикателства, които студентите са изпитали в процеса на онлайн 
обучение по време на пандемията COVID-19. В периода април-май 2020 г. екип от 
изследователи от Националната спортна академия "Васил Левски", Софийския 
университет "Свети Климент Охридски", Университета за национално и световно 
стопанство и Българската академия на науките проведе пилотно проучване сред 
студентите. Анкетирани са 261 студенти от различни факултети на Софийския 
университет "Свети Климент Охридски" (Философски факултет, Биологически факултет и 
др.) и 166 студенти от Спортния факултет и Педагогическия факултет на Националната 
спортна академия "Васил Левски".  

Според проучването най-популярната платформа, използвана от студентите от двата 
университета, е "официалната", т.е. тази, която се поддържа от съответния университет. 
В Софийския университет (СУ) се използва Moodle, която е безплатна платформа с 
отворен код, инсталирана на сървърите на университета. В Националната спортна 
академия (НСА) се използва собствена платформа, разработена специално за нуждите 
на университетското дистанционно обучение. Освен тези платформи са използвани и 
други популярни такива. Резултатите показват, че платформите, които са популярни и 
често използвани в Националната спортна академия, не са популярни в Софийския 
университет и обратното. В Софийския университет 90,8 % от студентите използват 
Moodle.  

Другите най-популярни онлайн платформи, използвани в този университет, са Zoom, 
използван от 59,2%, Skype, използван от 20,8%, и Discord, използван от 11,2%. Други 
платформи са използвани от по-малко от 10% от анкетираните студенти. В Националната 
спортна академия 87,8% са отбелязали платформата за дистанционно обучение на НСА 
като основна платформа за електронно обучение, следвана от Google Classroom, 
използвана от 41,5%, Zoom, използван от 31,7%, Facebook Messenger, отбелязан от 18,9%, 
и Google Hangouts, използван от 12,2% студенти. Други платформи като Skype, MS Teams 
и други са избрани от по-малко от 10% от учениците. Тук е важно да се спомене, че 
изборът на платформа не се влияе от учениците. Те са по-скоро "пасивната" страна в този 
процес, защото видът на използваната платформа се определя най-вече от 



 

 

преподавателите. Някои от вариантите, от които студентите биха могли да избират, не 
са точно специализирани платформи за дистанционно обучение, а за онлайн 
комуникация на живо като Skype или Facebook Messenger.  

Следващата част от проучването е посветена на предимствата и недостатъците на 
основните платформи, използвани във всеки университет. От резултатите на 
проучването се стига до заключението, че общото мнение за основните платформи в 
двата университета е по-скоро положително, отколкото отрицателно. Само 12% от 
анкетираните студенти в СУ и по-малко от 10% от тези в НСА отговарят, че няма 
предимства при използването на съответната основна платформа. Въпреки че двете 
платформи имат различни характеристики, основните предимства, потвърдени от двете 
групи студенти, са сходни, както може да се види в таблица 1 по-долу.  

 

Основни предимства на използваната 
основна платформа 

в СУ в НСА 

Лесно е да се изтеглят ресурси 56.7% 53.8% 

На български ли е?  48.1% 58.0% 

Регистрацията/вписването са лесни и 
разбираеми 

35.2% 42.7% 

Дава достъп до вече записани лекции 34.8% 23.8% 

Удобна е за ползване/ Ориентацията в 
учебните материали е лесна 

31.8% 40.6% 

Няма предимства 12.0% 9.8% 
Таблица 4 Основни предимства на Moodle и платформата на НСА за дистанционно обучение 

Най-голямото и най-важно предимство за студентите в СУ, посочено от 56,7% е, че 
платформата позволява лесно изтегляне на ресурси. Най-важното предимство за 
студентите в НСА (58%) е, че платформата е на български език. Тези две характеристики 
са двете основни предимства, избрани от студентите от двата университета. Третото 
основно предимство е лесната регистрация и опростеният процес на влизане в 
системата.  

Според проучването студентите от двата университета са дали сходни отговори 
относно недостатъците на платформите за електронно обучение. Основният 
недостатък, отбелязан от мнозинството студенти, е че платформите работят бавно и 
често се сриват (Таблица 5). Това е сериозен проблем, тъй като на практика не 
позволява на системата да работи правилно. Според студентите от НСА вторият 
основен проблем е, че достъпът до системата е неудобен.  



 

 

Студентите от СУ посочват комуникацията с преподавателите като второто най-голямо 
предизвикателство, въпреки че платформата на СУ (Moodle) дава поне две 
възможности за чат (групов и личен), които могат да бъдат инициирани от страна на 
студента. Следователно може да се предположи, че студентите не знаят за тези опции, 
поради което ги смятат за отсъстващи. В този аспект много важна препоръка трябва да 
бъде въвеждането на по-подробно обучение за студентите и преподавателите как да 
работят със съответната платформа, за да могат да използват и да се възползват 
ефективно от всички функции. 

 

Според същото проучване адаптирането на онлайн обучението към нуждите на 
студентите и специфичната образователна среда е съпроводено с различни трудности. 
Някои от тях са свързани с адаптирането на учебните програми и разработването на 
електронни учебни материали от различен тип. Сериозен проблем на дистанционното 
обучение в условията на извънредно положение беше техническото обезпечаване на 
видовете онлайн среди и електронни платформи, използвани от учениците. Много от 
тях не отговаряха на критериите за качество на онлайн обучението и създаваха 
проблеми в хода на обучението. 

 

4. ТЕХНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ  

 Днес системата на ВО в България е изправена пред двойно предизвикателство: от една 
страна, да ускори и завърши текущия процес на структурни реформи, настигайки 
водещите европейски страни; от друга страна – да осъществи успешен процес на 
стратегическа трансформация на висшето образование: от зона на допълнително 
обслужване във фактор за извличане на предимство в европейската и световна 
надпревара за знания, умения, икономически и материален просперитет и духовен 
прогрес. 

Основни недостатъци на използваната 
основна платформа 

в СУ в НСА 

Работи бавно/често се срива  56.8% 81.1% 

Достъпът до системата е труден - 45.5% 

Комуникацията с преподавателите е трудна  35.6% 28.0% 

Общуването с другите студенти е трудно 34.3% - 

Няма недостатъци  14.4% 7.0% 

Таблица 5 Основни недостатъци на Moodle и платформата на НСА за дистанционно обучение 



 

 

Анализ на административните информационни системи за осъществяване на 

цифрово образование  

Увеличаването на обема на генерираната информация, активното й използване в 
различни области на човешката дейност, създаването на съвременна информационна 
и комуникационна инфраструктура се превърнаха в основни фактори за възникването 
и развитието на информационното общество. Мащабното внедряване на ИКТ в 
различни сфери на човешката дейност допринася за възникването и развитието на 
глобалния процес на информатизация на обществото. От своя страна този процес дава 
тласък на информатизацията на образованието и науката в България11. 

Целите и приоритетите на образователната политика за разширяване на достъпа до 
висше образование чрез въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение 
са заложени в Националната стратегия за развитие на висшето образование в 
Република България за периода 2014 – 2020 г., приета през 2015 г. ( Министерство на 
образованието и науката). 

Анализът на текущото състояние на ВО в България, свързан с разработването на 
Стратегия за развитие на висшето образование за периода 2021 - 2030 г., показва, че 
към момента в страната образователните институции разполагат с необходимите 
ресурси - компютри, софтуер, интернет. достъп до внедряване на съвременни 
електронни системи в подкрепа на техните дейности и процеси. От друга страна 
предоставянето на интегрирани електронни услуги е приоритет. Практиката показва, 
че отделните университети използват информационни системи, изцяло съобразени с 
техните специфики. 

Тъй като образованието е една от най-важните области в обществения живот на една 
държава, Министерството на образованието и науката на Република България 
определя единни политики и правила за функциониране на образователната сфера. 

В тази връзка Министерството въвежда общи изисквания към висшите учебни 
заведения да приведат информационните си системи в съответствие с общите правила 
относно съхраняваните данни в регистрите за студенти и преподаватели и да 
предоставят необходимата информация за отговорното заведение. Някои от най-
важните детерминанти и параметри са изброени по-долу: 

o Обща информация за университета: 

 История, традиции, постижения и др. 
 Структура - клонове, факултети, катедри, звена, програми и др. 
 Информация за професионалните области, в които предлага обучение, 

което е акредитирано. 

                                                           
11 https://www.mon.bg/upload/6537/STRATEGY_MS_29_09_2014.pdf  

https://www.mon.bg/upload/6537/STRATEGY_MS_29_09_2014.pdf


 

 

 Новини и полезна информация, свързани с университета, ВО и науката, 
наредби и др. 

 Връзки към Министерство на образованието и науката, Национална 
агенция за оценяване и акредитация, други висши училища и др. 

 Международно сътрудничество. 
 Участие в проекти. 

o Комуникативност и достъпност 

 Използване на мобилни технологии. 
 Мобилен потребителски интерфейс. 
 Технологии на дисплея (тъчскрийн или мултитъч екран). 
  Използване на технологии за достъпност за хора с увреждания – студенти, 

преподаватели, администратори. 

o Услуги и ресурси за студенти 

 Дискусионни форуми. 
 Споделяне на файлове. 
 Вътрешна поща. 
 Онлайн дневник / бележки. 
 Чат в реално време. 
 Видео и аудио услуги (включително конферентни). 
 Електронно табло. 
 Връзки. 
 Календар / План за обучение / Напредък на обучението. 
 Ориентация (навигация) / Помощ. 
 Търсене. 
 Автономна работа / Синхронизация / офлайн. 
 Референции и доклади. 
 Сътрудничество/работа в екип/Групи по интереси. 
 Индивидуален профил. 

o Услуги и ресурси за лектори 

 Референции и доклади. 
 Подготовка и провеждане на учебни занятия и лекции. 
 Подготовка и провеждане на изпит. 
 Подаване на оценки и резултати от изпитите. 
 Работа в екип. 
 Индивидуален профил. 

o Услуги и ресурси за администратор в образователния отдел 

 Въвеждане и обработка на данни за потребителите. 
 Организация и управление на учебния процес. 



 

 

 Подаване на данни в Министерството на образованието и науката и други 
институции. 

 Доклади. 
 Издаване на документи (административно обслужване). 
 Работа в екип. 
 Индивидуален профил. 

o Администриране на потребителя 

 Начин на регистрация. 
 Потребителски роли. 
 Групи от студенти – принадлежащи към курс или учебна програма. 
 Групи от преподаватели – принадлежащи към катедра или програма. 
 Контрол на състоянието на потребителя. 

Стандарти и технически правила за онлайн обучение и поддържащи услуги 

През последните две десетилетия висшите учебни заведения в България натрупаха 
значителен опит в разработването и организирането на различни курсове и програми за 
дистанционно обучение. „Смесеното обучение“ също става все по-актуално и 
популярно, което може да се разглежда като продължение на дистанционното 
обучение. 

Този процес е до голяма степен подкрепен от приемането на официални регулации в 
страната. Ключов документ за утвърждаване на дистанционното обучение в системата 
на висшето образование в България е Наредбата за държавните изисквания за 
организиране на дистанционно обучение във висшето образование (2004). Съгласно 
чл.1, ал.2 дистанционното обучение „е организация на учебния процес, при която 
студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по 
време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства“. 
Дистанционната форма на обучение е „равна на редовната форма на обучение по 
съдържание на учебния план, необходимия брой кредити за съответната специалност, 
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен и професионалната 
квалификация” (чл. 4). 

Актуалните тенденции в областта на дигиталните технологии, в комбинация със 
стратегически документи на национално и европейско ниво, обуславят необходимостта 
от актуализиране на нормативната рамка за дистанционно обучение. Освен тези 
обстоятелства има още една причина, която изисква актуализиране на Наредбата от 
2004 г. - пандемията, причинена от COVID-19, постави нови предизвикателства пред 
образованието. 

Във висшето образование са въведени електронно обучение и електронно управление 
с дистанционен достъп до дейности за електронно обучение и електронни 
административни услуги. Съдържанието на електронно обучение, оценяването и 



 

 

педагогическата комуникация стават все по-разпространени. Тези промени налагат 
необходимостта от регулиране. За осигуряване на високо качество на образованието е 
необходимо да се регламентира оценяването на дистанционното обучение от НАОА. 
Необходимо е също да се разпишат правила за логистичното осигуряване на 
дистанционно обучение, както и за защита на личните данни, обработвани в 
съответствие със Закона за защита на личните данни и наредбата. (EU) 2016/679. 

Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във 
висшето образование от 2021 г.12 (наричана по-нататък Наредба) регламентира 
държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшето 
образование в Република България.  

(2) Дистанционната форма на обучение е организация на учебния процес, при която 
студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не непременно и по 
време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства. 

(3) При дистанционната форма на обучение се използват аудио, видео, компютърни и 
комуникационни технологии и средства. 

Чл. 2. (1) Дистанционно обучение може да се организира само от висши училища, създадени при 
условията и по реда на Закона за висшето образование и получили програмна акредитация по 
съответното професионално направление, специалност от регулираните професии или научна 
специалност. Дистанционната форма на обучение се оценява по критерии, разработени от 
Националната агенция за оценяване и акредитация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за 
висшето образование. 

(2) Висшите училища могат да организират дистанционна форма на обучение за 
придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени 
"специалист по ...", "бакалавър" и "магистър" и на образователна и научна степен 
"доктор", както и за повишаване квалификацията на специалисти с висше образование. 

(3) Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора 
със специални образователни потребности. Дистанционната форма на обучение се 
оценява по критерии, разработени от Националната агенция за оценяване и 
акредитация по реда на чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование 

Чл. 3. (1) Приемането на студенти и докторанти в дистанционната форма на обучение се 
извършва в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето 
образование. 

                                                           
12 Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение 

във висшите училища https://www.neaa.government.bg/images/files/naredba-02.pdf  

https://www.neaa.government.bg/images/files/naredba-02.pdf


 

 

(2) Приемът в дистанционната форма на обучение се осъществява съгласно държавните 
изисквания за приемане на студенти и докторанти. 

Чл. 4. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на 
обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за 
съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна 
степен и професионална квалификация. 

Учебният процес под формата на дистанционно обучение се осъществява основно чрез 
електронно обучение и електронно управление с отдалечен достъп до: 

1. индивидуални и групови дейности за електронно обучение, съдържание на 
електронно обучение, оценка и педагогическа комуникация; 

2. електронни административни услуги за съпровождане на жизнения цикъл на 
учебния процес, за предоставяне на информация, за плащания, за издаване на 
документи, за уреждане на студентска ситуация, за изпълнение на студентски 
задължения и др. 

(3) Висшите училища изграждат, поддържат и развиват своята информационна инфраструктура 

с цел създаване, съхранение, използване и разпространение на информационни и 

образователни продукти - резултати от дейността на висшето училище. 

(4) Информационната инфраструктура по ал. 3 включва научно-преподавателски, 

административен и технически персонал, управленска и организационна структура, нормативна 

база за провеждане на информационна дейност, дигитализирани дейности и ресурси, 

информационни и комуникационни системи, софтуер и хардуер. 

(5) Висшите училища осъществяват дистанционна форма на обучение на базата на съответната 

среда за дистанционно обучение - част от информационната им инфраструктура, която включва: 

1. вътрешни правила за организация, провеждане и развитие на дистанционното и 
електронното обучение; 

2. научно-преподавателски, административен и технически персонал с компетенции 
в областта на дистанционното и електронното обучение; 

3. специално създадено във висшето училище обслужващо звено за дистанционно 
обучение; 

4. стандарти и процедури за проектиране, създаване, регистриране и съхранение на 
дейности и ресурси за електронно обучение в съответствие със специфична 
методология за електронното обучение и дистанционното обучение и в съответствие 
със Закона за авторското право и сродните му права; 

5. електронни образователни и административни дейности; 



 

 

6. хранилище на електронни курсове за обучение, дейности и ресурси, включително 
електронни тестови единици и тестове; 

7. системи за управление на електронно базирани оценки и финални тестове с 
установяване на опити за плагиатство и със съхраняване на изпитни данни и 
студентски работи в електронен архив най-малко 5 години; 

8. система за идентификация на студентите и контрол на съответните процедури - в 
случаите на електронно провеждане на изпити и оценяване; 

9. софтуерни платформи за дистанционно обучение с възможности за синхронно и 
асинхронно обучение и отдалечен разрешен постоянен достъп на студенти, 
преподаватели и администратори до дейности, ресурси и системи по т. 5, 6, 7 и 8. 

Отворен достъп и оперативна съвместимост на разработеното онлайн учебно 

съдържание 

Терминът „адаптивно учене“ означава способността да се модифицира учебния опит 
на всеки отделен ученик като функция на информация, получена чрез тяхното 
изпълнение на ситуирани задачи или оценки13(Peng, Ma, & Spector, 2019). Адаптивното 
обучение, представящо точния материал на обучаемия при поискване, може да бъде 
осъществено чрез използване на данни и информация в съответствие със стандартите 
за е-обучение, които обхващат профил на обучаемите, дефиниции на компетенциите, 
правила за последователност, учебни обекти и т.н. За да работи успешно виртуалната 
среда за обучение (ВСО), трябва да се осигури оперативна съвместимост и възможност 
за повторна употреба на учебните материали, както и да се обезпечат различни 

                                                           
13 Peng, H., Ma, S. & Spector, J.M. Personalized adaptive learning: an emerging pedagogical approach 

enabled by a smart learning environment. Smart Learn. Environ. 6, 9 (2019). 

https://doi.org/10.1186/s40561-019-0089-y  
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съоръжения, услуги и опции14,15,16 (Wilson, Liber, & Johnson, 2006),  (Monova-Zheleva & 
Zhelev, 2021),  (Zhelev & Monova-Zheleva, 2021). 

Sharable Content Object Reference Model17 (SCORM, n.d.) е най-широко използваният 
стандарт за електронно обучение. Той осигурява интегриране на съществуващи 
спецификации на популярни учебни ресурси по отношение на техните метаданни, с цел 
пълно описание на учебен ресурс, независимо от специфичен учебен контекст или 
образователна цел; Пакетиране на учебно съдържание, позволяващо „преместване“ 
на цели учебни единици; комуникационни протоколи между учебното съдържание и 
системите за управление на обучението (LMS). Съгласно SCORM съществуват няколко 
категории учебно съдържание. Активите се отнасят до учебното съдържание в най-
основната му форма, която може да бъде доставена в уеб клиент. Обект за споделяне 
на съдържание (SCO) е колекция от един или повече активи, които могат да бъдат 
стартирани от LMS. Има два вида обекти за споделяне на съдържание – базов SCO и 
SCO с активирани данни. Базовият SCO използва API за минимална комуникация с LMS. 
Системата може да проследява само времето между стартирането и прекратяването 
на такъв обект. SCO с активирани данни може да комуникира с LMS, използвайки Run 
Time среда. По този начин системата може да проследява взаимодействията на 
учащите с учебното съдържание. Агрегацията на съдържание се отнася до структура на 
съдържанието, която може да се използва за групиране на учебни ресурси в 
комплексни учебни единици, базирани на структурни и учебни таксономии. От 
техническа гледна точка архитектурата на всеки SCO може да бъде представена чрез 
набор от слоеве. Чрез разделяне на функциите на отделни слоеве, те могат да се 
поддържат отделно.  

                                                           
14 Wilson S., Liber O. Johnson M., Beauvoir P., Sharples P., & Milligan C. (2006) Personal Learning 

Environments:  Challenging the Dominant Design of Educational Systems.  In E.  Tomadaki & P.  Scott 

(eds.) Proceedings of the workshop Innovative Approaches for Learning and Knowledge Sharing at 

the EC-TEL 2006, pp. 173-182 (2006) 

15 Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev (2021) Provision of Technology-enhanced Learning in Universities – 

Key Factors and Critical Issues; Chapter in: Modernization of Higher Education through Integration of 

Contemporary ICT-Based A(2021pproaches and Tools in the University Curricula: SECOND EDITION, 

(Reviewers) Prof Dr. R. Pavlov and Assoc. Prof D. Paneva - Institute of Mathematics and Informatics - Bulgarian 

Academy of Sciences, 2021, BFU, pp. 67-109; ISBN 978-619-7126-99-0 (pages 153)  

16 Mariya Monova-Zheleva, Yanislav Zhelev (2021) Models and Approaches for Setting up of Technology-

enhanced Learning Solutions; Chapter in: Modernization of Higher Education through Integration of 

Contemporary ICT-Based Approaches and Tools in the University Curricula: SECOND EDITION, (Reviewers) Prof 

Dr. R. Pavlov and Assoc. Prof D. Paneva - Institute of Mathematics and Informatics-Bulgarian Academy of 

Sciences, 2021, BFU, pp. (110-122); ISBN 978-619-7126-99-0; (pages 153) 

17 SCORM: https://scorm.com/ 

https://scorm.com/


 

 

IMS Simple Sequencing Specification18 (IMS SS) е стандарт, който дефинира модел и 
механизъм за описване на учебно съдържание, което обхваща общи структури на 
модели на обучение, включително условно предаване и разклоняване. IMS SS 
предоставя средства за представяне на информацията, необходима за 
последователност на учебните дейности по различни начини според модела за 
проследяване и модела на състоянието на дейността.   

 Моделът за проследяване (Tracking Model) се използва за записване на 
информация за взаимодействията на учащия с курса и учебното съдържание 
(например започване, завършване) за контролиране на избора и 
последователността на дейности и др.   

 Моделът на състоянието на дейността (Activity State Model) се използва за 
записване на информация за състоянието на взаимодействията на учащия с 
дейност и набор от глобални атрибути за дейности. Моделът за дефиниция на 
последователност е информационен модел, използван за описване на желаното 
поведение на последователност. 

Спецификацията IMS предоставя готова структура за свързване на учебни дейности с 
ресурси. Следователно, IMS SS картографира концепцията за учебна дейност в 
термините на елементи или колекция от елементи. Simple Sequencing отчита само ролята 
на обучаемия и не дефинира възможности, които използват или зависят от други 
участници. Спецификацията включва ограничен брой широко използвани модели и не 
разглежда, но не изключва непременно, базирано на изкуствен интелект подреждане 
на дейности на базата на график или данни, постъпващи от множество паралелни учебни 
дейности. 

SCORM и IMS се отнасят до метаданните на IEEE за учебните обекти LOM 19 (IEEE LOM, 
n.d.) - най-значимата спецификация за метаданни, базирана на концепцията за пакет с 
учебно съдържание като стандартизиран начин за обмен на колекции от цифрови 
ресурси между различни авторски инструменти, хранилища за съдържание и системи за 
управление на обучението. 

Процесът на дефиниране на конкретна последователност от учебни дейности започва 
със създаване на учебна стратегия за постигане на определената/ите педагогическа 
цел/и, където правилата за управление на учебния поток са другата важна част от 
стратегията. 

Методологии за управление на онлайн платформи и услуги 

Основните методически указания по отношение на онлайн платформите и услугите са 
предоставени от Министерството на образованието и науката в Наредбата за 

                                                           
18 IMS SS: http://www.imsglobal.org/simplesequencing/index.html  

19 IEEE LOM: https://standards.ieee.org/standard/1484_12_1-2002.html 
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държавните изисквания за организиране на дистанционно обучение във висшето 
образование от 2021 г., по-конкретно във втория раздел на документа. 

Чл. 5. Организацията и провеждането на дистанционната форма на обучение се уреждат 
в правилниците за дейността на висшите училища в съответствие с наредбата. 

Чл. 6. (1) Дейността по планирането, организацията и провеждането на дистанционната 
форма на обучение се осъществява чрез специално създадено обслужващо звено на 
висшето училище - Център за дистанционно обучение. 

(2) Центърът за дистанционно обучение осъществява технологичното и техническото 
осигуряване на обучението. 

(3) Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява от 
основното звено, провеждащо съответното обучение. 

Чл. 7. Дистанционната форма на обучение се организира и провежда от екип, който 
включва: 

1. научно-преподавателски състав, определен в съответствие с изискванията на чл. 48 и 
52 от Закона за висшето образование и Наредбата за държавните изисквания за 
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен 
"бакалавър", "магистър" и "специалист", приета с Постановление № 162 на 
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; попр., бр. 85 от 2002 г.; доп., 
бр. 79 от 2003 г.); 

2. администратори, отговорни за технологичното и логистичното осигуряване на 
програмата, интерактивната връзка студент-преподавател и процедурите за 
провеждане на изпитите; 

3. технически лица, отговорни за поддръжката на техническите средства и за 
осигуряването на безпрепятствена комуникация. 

Чл. 8. (1) Дистанционната форма на обучение се организира въз основа на учебна 
документация, приета от академичния съвет по съвместно предложение на основното 
звено, водещо обучението, и Центъра за дистанционно обучение. 

(2) Учебната документация обхваща определената в чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето 
образование задължителна учебна документация, както и списък на екипа, провеждащ 
и осигуряващ обучението, справочник за организацията на достъпа до 
информационните ресурси, списък на техническите и комуникационните средства, 
система на изпитване и оценяване, включваща средства за контрол и прозрачност на 
изпитните процедури, и система за контрол на качеството на обучението. 
 

Центърът за дистанционно обучение: 



 

 

1. разширява и развива институционалната среда за дистанционно обучение по чл. 
4, ал. 5 и неговите елементи; 

2. разработва стандарти и процедури за проектиране и създаване на образователни 
електронни ресурси по чл. 4, ал. 5, т. 4; 

3. организира регистрация и съхранение на електронни учебни дейности и ресурси 
в съответствие с правилата и стандартите по чл. 4, ал. 5, т. 1 и 4, както и съгласно 
изискванията на Закона за авторското право и сродните му права; 

4. следи за спазване на нормативната база на вътрешните правила по чл. 4, ал. 5, т. 
1 и на използваните електронни образователни и административни дейности по чл. 
4, ал. 5, т. 5; 

5. осигурява технологична и педагогическа функционалност на системите и 
платформите по чл. 4, ал. 5, т. 7 и 8; 

6. извършва обучение и консултации на академичния състав за провеждане на 
електронно и дистанционно обучение; 

7. извършва периодично наблюдение и оценка на качеството на провежданото 
обучение, включително с използване на електронни средства за интелигентен 
анализ на учебния процес; 

8. провежда изследвания в областта на дистанционното и електронното обучение; 

9. систематизира и популяризира добри практики в областта на електронното 
дистанционно обучение; 

10. сътрудничи с организации и звена, които имат подобен предмет на дейност. 

Платформите за електронно обучение, разработени в повечето български университети, 
са базирани на софтуерната платформа с отворен код Moodle. 

Moodle е безплатен, уеб базиран LMS с отворен код, разработен в PHP с MySQL като 
основна база данни. Предимствата включват лекота на използване, подобрения, за да 
отговарят на променящите се нужди на потребителите, локализация (около 95 езикови 
превода), персонализиране, за да отговарят на индивидуалните нужди и високо ниво на 
сигурност на данните. Гъвкавата архитектура на Moodle позволява високо ниво на 
интеграция с различни модули и системи. Въпреки това, тъй като Moodle е силно 
адаптивен, това изисква значителни технически познания в PHP технологията и 
специален екип от програмисти за управление на работната среда в задния край. Не е 
лесно да администрирате Moodle само сами. Инсталацията включва създаване на уеб 
сайт и уеб интерфейс за получаване на достъп до възможностите на системата. В същото 
време системата се нуждае от мощен хардуер, за да постигне по-добра ефективност. Що 



 

 

се отнася до поддръжката, голяма международна група потребители и разработчици 
поддържат Moodle. 

В стандартната си инсталация Moodle предлага инструменти за: 

 Управление на потребителите – регистрация, удостоверяване, проследяване на 
активността и др. 

 Предоставяне на курсове - типове тестове, автоматична поддръжка на тестове, 
оценяване, меню на курса, управление на курсове, задачи, онлайн класатор и 
др. 

 Комуникации – дискусионен форум, обмен на файлове, мобилен достъп, 
блогове, запис на лекции и др. 

 Разработване на съдържание - шаблони за курсове, персонализиране, 
инструменти за проектиране на инструкции, съответствие със стандартите и др. 

 Производителност - календар, преглед на напредъка, работа офлайн, страница 
на модула и т.н. 

 Участие на студентите – организиране на групи, уикита, студентски портфолиа и 
др. 

Таблото за осигуряване на поддръжка предоставя достъп до: 

o информационен пакет (достъпен за студентите и в електронен формат), приет от 
Академичния съвет по предложение на основното звено, провеждащо обучението, 
което включва: 

1. учебната документация по чл. 39, ал. 2 от Закона за висшето образование; 
2. списък на екипа от преподаватели, администратори и технически персонал по чл. 
6, ал. 1; 
3. инструкция за достъп до електронните ресурси и услуги; 
4. описание на системите за изпитване и оценка; 
5. ръководство за използване на съответната платформа за дистанционно обучение; 
6. ръководство за студента или докторанта, подготвящ се в дистанционна форма. 
 

o календар и учебен график; 

o ефективна система за лична помощ, улеснен и информиран достъп до 
преподаватели или администратори за получаване на обяснения, съвети и/или 
съдействие (чрез комуникационна инфраструктура на университета, електронна 
поща, форум, чат, телефон и др.). 

o електронни административни услуги за наблюдение на жизнения цикъл на учебния 
процес, за предоставяне на информация, за плащания, за издаване на документи, 
за уреждане на студентски статус, за изпълнение на студентски задължения. 



 

 

Инструменти за автентикация и електронна идентификация на преподаватели и 

студенти 

Всички студенти, записани в университетски курсове, получават индивидуално защитено 
влизане и пароли към системата за управление на обучението (LMS). Студентските 
акаунти обикновено се генерират автоматично от информационните системи чрез 
студентския портал и акаунтите се активират от студентите. Инструкциите за влизане на 
студенти са включени в информационния пакет, който е достъпен на уебсайта (Help 
desk). 

Студентите, записани в електронни курсове, може да бъдат задължени да положат 
изпити. Инструкторът е отговорен за предоставянето на подробности за изпитния процес 
на студентите. Инструкторите трябва да предоставят на студентите информация за 
датите на тестовете и изискванията на проктора. 

Ако курсът завършва с изпит с физически контрол, офисът за дистанционно обучение 
трябва да предостави процедури за осигуряване и управление на изпитния процес. 

От студентите, включени в хибридни и онлайн обучения може да се изисква периодично 
да включват микрофон и 360-градусова камера, ако се достигнат прагове на шум или 
движение или да имат две камери (предна и задна).  

Дигитална експертиза и технически нужди на преподавателите 

Съвременната концепция за дигитален опит или цифрови компетенции включва аспекти 
като уверено, критично и отговорно използване и ангажиране с цифровите технологии 
за учене, работа и участие в обществото. Тя включва информационна грамотност, 
комуникация и сътрудничество, медийна грамотност, създаване на цифрово 
съдържание (включително програмиране), безопасност (включително цифрово 
благополучие и компетенции, свързани с киберсигурността), въпроси, свързани с 
интелектуалната собственост, решаване на проблеми и критично мислене. 

Европейската комисия разработи рамка за цифрова компетентност за граждани, за да 
очертае ключовите елементи на цифровата компетентност и как да я оцени. 

Рамката за цифрова компетентност за граждани, известна още с акронима си DigComp 
(Digital Competence Framework for Citizens, n.d.), беше публикувана за първи път през 
2013 г., а след това преработена и актуализирана. Последната му версия, DigComp 2.1, 
датира от 2017 г. 

DigComp е основен инструмент за справяне с предизвикателството на цифровата 
трансформация, за подобряване на цифровата компетентност на гражданите, да 
помогне на политиците да формулират политики, които подкрепят изграждането на 
цифрова компетентност, и да планират инициативи за образование и обучение за 
подобряване на цифровата компетентност на конкретни целеви групи. 



 

 

DigComp също така предоставя общ език за това как да се идентифицират и опишат 
ключовите области на цифровата компетентност и е основната референтна точка в 
Европа днес за развитието и стратегическото планиране на инициативи за цифрова 
компетентност. Освен това, нови рамки са извлечени от DIGCOMP за нови контексти, в 
които необходима е компетентност. В сътрудничество с Генерална дирекция 
„Правосъдие и потребители“ и Съвместния изследователски център (JRC) на ЕС 
допълнително са разработени свързани компетенции в областта на образованието и 
обучението, заетостта и ученето през целия живот – Референтна рамка за дигиталната 
компетентност на преподавателите20 (DigiCompEdu, n.d.) (Redecker & Punie, 2017)21), 
Референтна рамка за предприемачество22 (EntreComp, n.d.) и Европейска референтна 
рамка за организации за дигитална образование23 (DigCompOrg, n.d.) 

От самото си създаване рамката DIGCOMP се използва за различни цели, както следва: 

o Формулиране и подкрепа на политика на национално и регионално ниво - за да 
може да се получи представа за цифровата компетентност на гражданите на 
макро ниво, Европейската комисия разработи Индекс на цифровите умения 
(DESI); 

o Планиране на обучение за образование, обучение и заетост; 
o Оценяване и сертифициране. 

Последната версия на рамката за цифрови компетенции за граждани (версия 2.1) е 
структурирана в пет измерения и пет области на компетентност. Петте измерения са 
както следва: 

Измерение 1: Области, идентифицирани като част от цифровата компетентност 

Измерение 2: Компетентности(21), уместни за всяка област  с тяхното заглавие и 
дескриптори. 

Измерение 3: Осем нива на владеене за всяка компетентност, т.е. Основа > Ниво 1 и Ниво 
2; Средно ниво > Ниво 3 и Ниво 4; Разширени > Ниво 5 и Ниво 6; Високо специализирани 
> Ниво 7 и Ниво 8. 

Измерение 4: Знания, умения и нагласи, приложими за всяка компетентност 

Измерение 5: Примери за използване относно приложимостта на компетентността за 
различни цели. 

                                                           
20  https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-
framework-digital-competence-educators-digcompedu 
21 Redecker, C.; Punie, Y. Digital Competence of Educators DigCompEdu; Publications Office of the 

European Union: Luxembourg, 2017. 
22 https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/  
23 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg


 

 

В момента са идентифицирани пет области като част от цифровата компетентност:  

1) Информационна грамотност; 
2) Комуникация и сътрудничество; 
3) Създаване на цифрово съдържание; 
4) Безопасност; 
5) Решаване на проблеми.  

Областите на компетентност 1, 2 и 3 се занимават с компетенции, които могат да бъдат 
проследени по отношение на специфични дейности и употреби. Области на 
компетентност 4 и 5 са „напречни“, тъй като се отнасят за всякакъв вид дейност, 
извършвана чрез цифрови средства. По-специално елементите за решаване на 
проблеми присъстват във всички области на компетентност, но беше определена 
специфична област, за да се подчертае важността на този аспект за усвояването на 
технологиите и цифровите практики. Дигитална експертиза и други технически нужди за 
технически персонал.  

Следващата таблица представя всичките пет области на компетентност на DigComp 
Referent Framework и описанието на компетенциите. 

Области на 

компетентност 

(измерение 1) 

Компетенции 

(измерение 2) 

1. Информационна 

грамотност 
1.1 Преглеждане, търсене и филтриране на данни, информация 

и цифрово съдържание 

Формулира информационни нужди, търси данни, информация 

и съдържание в цифрова среда, осъществява достъп до тях и 

навигира между тях. Създава и актуализира личните си 

стратегии за търсене. 

1.2 Оценка на данни, информация и цифрово съдържание 

Анализира, сравнява и критично оценява достоверността и 

надеждността на източниците на данни, информация и 

цифрово съдържание. Анализира, интерпретира и критично 

оценява данните, информацията и цифровото съдържание. 

  1.3 Управление на данни, информация и цифрово съдържание 

Организира, съхранява и извлича данни, информация и 

съдържание в цифрова среда. Организира данни и ги 

обработва в структурирана среда. 

2. Комуникация и 

сътрудничество 
2.1 Взаимодействие чрез цифрови технологии 



 

 

Взаимодейства чрез различни цифрови технологии и умее да 

избира подходящи средства за цифрова комуникация в даден 

контекст. 

2.2 Споделяне чрез цифрови технологии 

Споделя данни, информация и цифрово съдържание с други 

чрез подходящи цифрови технологии. 

2.3 Участие в гражданството чрез цифрови технологии 

Участва в обществото чрез използване на публични и частни 

цифрови услуги. Търси възможности за самостоятелно 

овластяване и гражданско участие чрез подходящи цифрови 

технологии. 

2.4 Сътрудничество чрез цифрови технологии 

Използва цифрови инструменти и технологии за съвместни 

процеси и съвместно изграждане и съвместно създаване на 

ресурси и знания. 

2.5 Нетикет 

Наясно е с поведенческите норми и ноу-хау, докато използва 

цифрови технологии и взаимодейства в цифрова среда. 

Адаптира комуникационните стратегии към конкретната 

аудитория и е наясно с културното и поколенческото 

разнообразие в дигиталната среда. 

2.6 Управление на цифрова идентичност 

Създава и управлява една или множество цифрови 

самоличности, може да защити собствената си репутация, да се 

справя с данните, които произвежда чрез няколко цифрови 

инструмента, среди и услуги. 

3. Създаване на 

цифрово 

съдържание 

3.1 Разработване на цифрово съдържание 

Създава и редактира дигитално съдържание в различни 

формати, да изразява себе си чрез цифрови средства. 

3.2 Интегриране и преразработване на цифрово съдържание 

Модифицира, усъвършенства, подобрява и интегрира 

информация и съдържание в съществуващ набор от знания, за 

да създаде ново, оригинално и подходящо съдържание и 

знания. 

3.3 Авторско право и лицензи 



 

 

Разбира как се прилагат авторските права и лицензите за 

данни, информация и цифрово съдържание. 

3.4 Програмиране 

Планира и разработва последователност от разбираеми 

инструкции за изчислителна система за решаване на даден 

проблем или изпълнение на конкретна задача. 

4. Безопасност 4.1 Устройства за защита 

Познава мерките за безопасност и сигурност и се съобразява с 

изискванията за надеждност и поверителност. 

4.2 Защита на личните данни и поверителността 

Защитава на личните си данни и поверителност в цифрова 

среда. Разбира как да използва и споделя лична информация, 

като същевременно може да защитите себе си и другите от 

щети. Осъзнава и разбира, че цифровите услуги използват 

„Политика за поверителност“, за да информират как се 

използват личните данни. 

4.3 Защита на здравето и благосъстоянието 

Да може да избягва рискове за здравето и заплахи за 

физическото и психологическото благополучие, докато 

използва цифрови технологии. Да може да защитите себе си и 

другите от възможни опасности в дигитална среда (например 

кибертормоз). Да е наясно с цифровите технологии за социално 

благополучие и социално включване. 

4.4 Опазване на околната среда 

Да са наясно с въздействието на цифровите технологии върху 

околната среда и тяхното използване. 

5. Решаване на 

проблеми 
5.1 Решаване на технически проблеми 

Идентифицира технически проблеми при работа с устройства и 

използване на цифрова среда и тяхното разрешаване (от 

отстраняване на неизправности до решаване на по-сложни 

проблеми). 

5.2 Идентифициране на нуждите и технологични отговори 

Да оценя нуждите и да идентифицира, подбира и използва 

цифрови инструменти и възможни технологични отговори за 

решаването им. Коригира и персонализира цифровите среди 

към личните си нужди (например достъпност). 



 

 

5.3 Творческо използване на цифрови технологии 

Да използва дигитални инструменти и технологии за създаване 

на знания и за иновации на процеси и продукти. Да се ангажира 

индивидуално и колективно в когнитивна обработка за 

разбиране и разрешаване на концептуални проблеми и 

проблемни ситуации в дигитална среда. 

5.4 Идентифициране на пропуски в цифровите компетенции 

Да разбира къде собствената дигитална компетентност трябва 

да бъде подобрена или актуализирана. Да може да подкрепя 

другите в развитието на тяхната цифрова компетентност. Да 

търси възможности за саморазвитие и да бъдем в крак с 

дигиталната еволюция. 

Таблица 6 Концептуален модел на DigiComp 

 Състояние на националните системи за управление на обучението 

Почти всички българските ВУЗ използват решения с отворен код (по-конкретно 
Moodle) за своите системи за управление на обучението. 

Основните предимства на използването на платформи с отворен код могат да бъдат 
обобщени по следния начин: 

o Няма лицензионна такса; 

o Изходният код е отворен - разработен от общността; 

o Собственост на общността; 

o Няма риск от спиране на продукта; 

o Персонализирането не е трудно да се направи. Изпълнява се от 
квалифицирани разработчици на свободна практика според специфичните 
нужди. Силна връзка с групи/общности на крайни потребители, които 
предлагат промени и модификации. 

В Moodle широк спектър от „plug-ins“ и „добавки“ разширява основните 
функционалности на платформата. Набор от инструменти, ориентирани към учащия, 
улеснява съвместното обучение и персонализиране, като по този начин прави тази 
инфраструктура подходяща както за форми на обучение лице-в-лице, така и за 
дистанционни форми. 

Moodle поддържа социалния конструктивизъм (Moodle, n.d.), което стимулира 
сътрудничеството, критичното мислене и обучението, базирано на задачи. 
Студентите създават собствени профили и могат да проследяват колеги, които също 
са онлайн. Има уики и други инструменти, които позволяват производството на 
съвместни обекти. 



 

 

5. ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА УЧЕБНИ ПРОЦЕСИ: НУЖДИ И 
ИЗИСКВАНИЯ 

Анализ на дигиталните умения и компетенции, необходими на преподавателите 

Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите (DigCompEdu) е 
научно обоснована рамка, описваща какво означава за преподавателите да бъдат 
дигитално компетентни. Тя предоставя обща референтна рамка в подкрепа на 
развитието на специфични за преподавателя дигитални компетенции в Европа. 

DigCompEdu е насочена към преподаватели на всички нива на образование, от ранна 
детска възраст до висше образование и образование за възрастни, включително общо 
и професионално образование и обучение, образование със специални нужди и 
контексти на неформално обучение. Тя има за цел да предостави обща референтна 
рамка за разработчиците на модели за цифрова компетентност, т.е. държавите-членки, 
регионалните правителства, съответните национални и регионални агенции, самите 
образователни организации и публични или частни доставчици на професионално 
обучение. 

DigCompEdu дефинира шест различни области на компетентност с общо 22 
компетенции.  

o Област 1 се фокусира върху професионалната среда; 

o Област 2 - снабдяване, създаване и споделяне на цифрови ресурси; 

o Област 3 - управление и организиране на използването на цифрови 
инструменти в преподаването и ученето; 

o Област 4 - цифровите инструменти и стратегии за подобряване на оценката; 

o Област 5 - използването на цифрови инструменти за овластяване на 
обучаемите; 

o Област 6  - улесняване на цифровата компетентност на учащите. 

Области от 2 до 5 формират педагогическото ядро на рамката. 

Те описват подробно компетенциите, които преподавателите трябва да притежават, за 
да насърчават ефективни, приобщаващи и иновативни стратегии за обучение, 
използвайки дигитални инструменти. Моля, вижте следващата фигура. 

За да се насърчи приемането, се предлага да се позовават на нивата на владеене, като 
се използват мотивиращи роли дескриптори. 



 

 

Те обаче могат да бъдат съпоставени с нивата на владеене, използвани от Общата 
европейска езикова рамка (CEFR), вариращи от A1 (Newcomer) до C2 (Pioneer). Като 
цяло се прилагат следните характеристики: 

Фигура 1 Области на компетентност, дефинирани в референтната рамка DigCompEdu24   

 

o Новодошлите (A1) малко опит и контакт с образователните технологии. Нуждаят 
се от непрекъснати насоки, за да подобри нивото на дигиталната си 
компетентност. 

o Изследователите (A2) малко контактуват с образователните технологии. Не са 
разработили специфични стратегии за включване на ИКТ в класната стая. 
Нуждаят се от външни насоки, за да подобрят нивото на дигиталната си 
компетентност за лектори. 

o Интегратори (B1) експериментират с образователната технология и разсъждават 
върху нейната адекватност за различни образователни контексти. 

o Експертите (B2) използват широка гама от образователни технологии критично, 
уверено и креативно за непрекъснато подобряване на преподавателските 
практики. 

o Лидерите (C1) разчитат на широк репертоар от гъвкави, изчерпателни и 
ефективни дигитални стратегии. Те могат да адаптират своите нужди към 

                                                           
24 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-

framework-digital-competence-educators-digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-framework-digital-competence-educators-digcompedu
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различни ресурси, стратегии и знания в рамките на техния обхват. Източник на 
вдъхновение за другите. 

o Пионерите (C2) поставят под въпрос адекватността на съвременните дигитални 
и педагогически практики, където са експерти. Те ръководят иновациите в ИКТ 
и са модел за подражание за други преподаватели. 

Преподавателите са изправени пред бързо променящи се изисквания, които изискват 
нов, по-широк и по-усъвършенстван набор от компетенции от преди. Повсеместното 
разпространение на цифровите устройства и приложения, по-специално, изисква от 
преподавателите да развиват своята цифрова компетентност. 

Образователните институции в момента са изправени пред предизвикателството да 
търсят иновативни начини за провеждане на своята образователна работа, особено в 
светлината на последните технологични, икономически и социални промени, които се 
случват в момента, с цел обучение и възпитание на нови поколения за несигурно и 
смущаващо бъдеще. 

В рамките на професионалните компетенции на учителя различни автори загатват за 
онези умения или способности, свързани с използването на технологични средства за 
провеждане на професионалната им дейност в класната стая, които са различни в 
много аспекти от употребата, която би могла да им бъде предоставена в 
домакинството. околен свят. 

Съвременното образование изисква добавяне на технологии, които сега са цифрови. 
Това изисква преподавателите да притежават значителна цифрова компетентност за 
овладяване на ИКТ и интегрирането им в процесите на преподаване и обучение 
(Hatlevik, Throndsen, Loi, & Gudmundsdottir, 2018)25. Тази компетентност се изразява 
чрез набор от способности, знания и умения, които преподавателите притежават за 
решаване на образователни проблеми чрез интегриране на ИКТ. В същото време 
овладяването на TDC дава възможност на учителя да използва ИКТ не само като 
подкрепа за съществуващите си практики, но и да ги трансформира (Urez, Volman, & 
Kral, 2018)26. 

Някои фактори, считани за мобилизиращи променливи са: 

                                                           
25 Hatlevik, O.E.; Throndsen, I.; Loi, M.; Gudmundsdottir, G.B. Students’ ICT self-ecacy and computer and 

information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education, Vol. 118, March 2018, 107-119. 

Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131517302555?via%3Dihub  

26 Uerz, D.; Volman, M.; Kral, M. Teacher educators’ competences in fostering student teachers’ proficiency in 

teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. Teaching and Teacher 

Education, Vol. 70, February 2018, 12-23. Retrieved from: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X17304936?via%3Dihub  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360131517302555?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X17304936?via%3Dihub


 

 

o Обучение: трудовият опит на учителя, първоначалното обучение и степента на 
познаване на ИКТ инструментите са основен фактор за развитие на дигиталната 
компетентност. 

o Ресурси: качество на инфраструктурата и наличие на необходимите цифрови 
устройства и технологии. Преподавателите са много по-предразположени за 
интегриране на ИКТ ресурси в практиките на преподаване и учене, ако 
разполагат с необходимите средства. 

o Време за използване: отдаденост на използването на ИКТ в и извън класната 
стая като елемент, който благоприятства дигиталната компетентност. 
Недостатъчно налично време за подготовка на сесиите за технологично 
подпомогнато обучение (TEL). 

o Отношение към технологиите: нагласите и вярванията по отношение на 
възможностите за TEL, са критични променливи, които ще определят 
добавянето на ИКТ към преподавателската практика и начина, по който те се 
въвеждат, както и функциите, които са им възложени.   

Анализ на цифровите умения и компетенции, необходими на техническия персонал 

Техническият персонал трябва да притежава компетенции и умения, които са пряко 
свързани и осигуряват безпроблемното изпълнение на функциите на отдела, както 
следва: 

o разработване, внедряване, системно администриране и интегриране на 
специфични, съществуващи и нови за Университета информационни системи, 
свързани с обслужване на образователната, научната и административната 
дейност. 

o проучване, внедряване и интегриране на информационни системи за дейности, 
за които са приложими. 

o експериментално внедряване и тестване на информационни системи. 

o инсталиране и системно администриране на приложни информационни 
системи, управление на виртуални машини, управление на конфигурация, 
управление на софтуерни дистрибуции и актуализации, инсталиране на 
операционни системи, наблюдение на събития, предоставя услуги за отдалечен 
достъп, управлява хардуерни ресурси. 

o подпомагане на академичната общност при кандидатстване за изследователски 
проекти, включващи използване на информационни и комуникационни 
технологии. 



 

 

o разработване на политики и правила за развитие на информационните услуги в 
университета. 

o подпомагане на администрацията при планиране и доставка на компютърни и 
комуникационни ресурси. 

Рамката за електронни компетенции (e-CF) 27 е обща европейска рамка за ИКТ 
специалисти във всички сектори. За по-добро разбиране на синергията между тези две 
рамки e-CF също беше картографиран с DIGCOMP. В този случай основната разлика 
между инструментите е, че единият е за широка аудитория, т.е. DigComp за граждани, 
докато рамката на e-CF е за професионалисти, работещи в сектора на ИКТ (e-CF 
Framework). Предимството на картографирането на двете е да се покаже 
приемствеността на определени умения при преминаване от компетенции, очаквани от 
гражданите, към тези, очаквани от професионалистите в областта на ИКТ. Следващата 
таблица представя взаимовръзките между двете референтни рамки. 

DigComp компетенции Естество на 

препратката 

e-CF компетенции 

3.4 Програмиране може да 

кореспондира 

с 

A.6 Приложен дизайн (EQF нива 3-6);  

B.1 Разработка на приложения (EQF нива 3- 

8);  

B.6 Системно инженерство (EQF нива 6-7) 

1.3 Съхранение и извличане 

на информация 

може да 

кореспондира 

с 

D.10 Управление на знания и информация 

(EQF нива 6-8) 

4.1 Устройства за защита може да 

кореспондира 

с 

D.1 Стратегии за управление на 

информационна сигурност (EQF нива 7-8); 

E.8 Управление на информационна 

сигурност (EQF нива 5-7) 

4.4 Защита на средата може да 

кореспондира 

с 

A.8 Устойчиво развитие (EQF нива 6-7) 

5.1 Решаване на технически 

проблеми 

може да 

кореспондира 

с 

C.4 Решаване на проблеми (EQF нива 4-7) 

5.3 Иновиране и 

креативност използвайки 

технологии 

може да 

кореспондира 

с 

A.9 Иновации (EQF нива 7-8) 

5.2 Идентифициране на 

нужди и технологии 

може да 

кореспондира 

частично с 

A.4 Планиране на продукти/сервизи (EQF 

нива 4-7) 

                                                           
27 A common European framework for ICT Professionals in all sectors, https://www.ecompetences.eu/  
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5.4 Идентифициране на 

пропуски в цифровите 

компетентности 

може да 

кореспондира 

частично с 

D.3 Предоставяне на обучение (EQF нива 4-

6); 

D.9 Развитие на персонала (EQF нива 4-7) 

2.6 Управление на 

дигитална идентичност 

може да 

кореспондира 

частично с 

E.3 Управление на риска (EQF нива 4-7) 

3.3 Лицензи и права върху 

интелектуалната 

собственост 

може да 

кореспондира 

частично с 

D.8 Управление на договори (EQF нива 4-7) 

 

Таблица 7 Взаимовръзки между DigComp и e-CF 

Анализ на цифровите умения и компетенции, необходими на административния 

персонал 

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите ръководният 
и помощният административен персонал има следните отговорности: 

Административните ръководители изпълняват следните основни задачи: 
формулират и администрират дейности по политика, стратегическо и финансово 
планиране; установява и управлява оперативни и административни процедури; 
прилага, наблюдава и оценява политики и стратегии; съветва висшите мениджъри; 
управлява разработването на нови продукти, маркетингови и рекламни кампании 
и връзки с обществеността; определят и управляват търговски дейности, продуктов 
микс, стандарти за обслужване на клиенти; определяне на цени и договори за 
кредит; осигуряване на съответствие с приложимите закони, разпоредби и 
стандарти; контролира подбора, обучението и работата на персонала; изготвя 
бюджети и координира финансовите операции; провежда разговори с 
изпълнителния директор и с ръководителите на други структурни звена или 
отдели; контролиране на разходите и осигуряване на ефективно използване на 
ресурсите; представлява предприятието или организацията при преговори на 
срещи, семинари, публични форуми. 

Помощният административен персонал изпълнява следните основни задачи: 
стенография, работа с пишещи и текстообработващи машини, персонални 
компютри и друга офис техника; въвежда данни; изпълнява секретарски 
задължения; записва и изчислява числени данни; води счетоводни, стокови и 
транспортни документи; съхранява документи, свързани с пътнически и товарни 
превози; извършва помощна административна работа в библиотеките; архивни 
документи; извършва работа, свързана с пощенски услуги; подготвя и проверява 
материали за печат; извършва парични операции; организира пътувания; 
предоставя информация по заявка на клиенти и организира бизнес срещи; работи 
с телефонна централа. В някои случаи техните задължения включват задачи за 
контрол на други служители. 



 

 

Като се имат предвид горните отговорности, е ясно, че за цифровите компетенции 
може да се използва таблица, представена в предишния раздел. (виж Таблица 2). 

Нови компетенции, необходими на специалистите по цифрово обучение 

Специалистът по цифрово обучение трябва да притежава компетенциите, свързани със 
следните ключови области на отговорност: 

o Ръководи изграждането на нови онлайн курсове, работейки с 
междудисциплинарен екип от програмен персонал, обучители, експерти по 
предметни области, дизайнери и др. 

o Управление на поддръжката, прегледа и опресняването на съществуващите 
онлайн курсове и свързаното с тях съдържание 

o Създаване на стандарти (платформи, технологии) за предоставяне на 
дистанционно обучение до целевите аудитории 

o Подкрепете разработването и предоставянето на хибридни програми за лично и 
онлайн обучение 

o Разработване и прилагане на иновативни начини за оценка на трансфера на 
знания към обучаемите 

o Улесняване на обучение на живо и на запис (напр. лекции) 
o Провеждане на обучение за персонала как да използва LMS (изграждане на 

учебни програми, изготвяне на отчети, гледане на преписи от обучаемите) 
o Прилагане на механизми за докладване, които помагат на ВУ да оцени 

усвояването, резултатите и резултатите от своите програми за дистанционно 
обучение 

o Да си сътрудничат за проучване на нуждите на учащите и споделяне на тази 
обратна връзка, за да се предприемат действия по целесъобразност 

o Анализ на записванията и степента на завършване на курса и прилагане на 
стратегии за увеличаване на двете и наблюдение на напредъка и използването 
на обучаемите 

o Отговаря за LMS платформата и взаимоотношенията с доставчиците, 
поддържайки осведомеността за пазара и новите/възникващи платформи 

o Създаване и поддръжка на различни инструменти за подпомагане на екипа при 
разработването на LMS  

Изисквания за осигуряване на ефективни дигитални учебни програми 

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) допринася за повишаване на 
качеството на висшето образование чрез циклично институционално и програмно 
оценяване и акредитация на висши учебни заведения в България, чрез оценка на 
проекти за откриване на нови висши учебни заведения и техните основни звена, както и 
чрез след акредитационен мониторинг и контрол, осигуряващ независимост и 
прозрачност на процедурите и висока компетентност на българските и чуждестранните 
експерти, участващи в тях. Критериите за институционална оценка и акредитация са 



 

 

разработени в съответствие със стандартите, заложени в Насоките за осигуряване на 
качество в Закона за висшето образование (ЗВО). Оценяването по процедурите за 
акредитация се извършва по четиристепенна скала за оценка, включваща следните 
оценки: Много добър, Добър, Задоволителен, Незадоволителен (Неуспешен). 

Акредитацията има шестгодишна валидност, когато получената оценка е „Много добър” 
или „Добър”, и валидност три години в случай на оценка „Задоволително”. 
Акредитацията се отказва в случай на оценка „Незадоволително“. Висшите училища 
нямат право да предлагат обучение по специалности от неакредитирани професионални 
области или неакредитирани специалности, свързани с регулирани професии и не 
издават дипломи. Неакредитираните висши училища не могат да получават държавни 
субсидии и не могат да бъдат финансирани от държавата по никакъв начин. 

ВУ разработват и публикуват своите правила и процедури, отнасящи се до проверка и 
оценка на постигнатите резултати от обучението и предоставените кредити. 

Основните принципи на системата за оценяване на академичните постижения на 
студентите, въведени във всяко ВУЗ са: 

o Системен подход на оценяване през целия образователен процес; 
o Обективност при оценяването на разнообразни академични постижения на всеки 

отделен студент както на теоретично, така и на практическо ниво; 
o Прозрачност на механизма за оценяване чрез предварително обявени критерии, 

посочващи важността на участието на всеки отделен студент в учебната дейност за 
крайна оценка по всеки отделен предмет; 

o Съответствие на резултата от оценяването с нивото на придобита компетентност 
според текущите образователни цели за всеки предмет; 

o Образователни постижения, съпоставими с тези на други висши учебни заведения 

Използват се различни подходи за включване на студентите във всички етапи на процеса 
на оценяване – при изготвянето на доклада за самооценка на висшето учебно 
заведение, при посещението на групата на НАОА, както и участието като членове на 
експертната група и на Акредитационния съвет. Студентите от всички висши учебни 
заведения имат възможност да участват в изготвянето на доклада за самооценка и да 
разговарят с членовете на експертната група. 

NEAA разработи свой собствен модел, който постига обнадеждаващи резултати. Това 
дава възможност на студентите да станат част от експертните групи, но не и техни 
пълноправни членове. Студентът се номинира по специална процедура и представя 
независим доклад, който експертната група получава преди да издаде становището си. 
Този подход отчита факта, че студентът е компетентен в някои отношения като обучение 
(например учебни планове и програми, качество на преподаване и т.н.), обслужване 
(административно обслужване, състоянието на библиотеката, информационните 
центрове), социални и културна среда и др. 



 

 

Експерти за външно оценяване: Акредитационният съвет (АС) в рамките на своите 
правомощия, наложени от АВО, създава екип от експерти за външно оценяване, подбран 
по документи, състоящ се от: Експерти от България; Експерти-представители на студенти 
или докторанти; Международни експерти. За всеки експерт има файл с документи, 
включващ професионална автобиография, което улеснява избора на експерти за 
определена процедура. Редът и начинът за номиниране и утвърждаване на експертите, 
както и сформирането на екипа, са регламентирани с Устава на НАОА и следните 
документи: Изисквания за подбор на експерти за процедурите по институционална 
акредитация и оценка на проект; Правила за участие на студентите в процедурата по 
оценяване и акредитация; Правила за участие на международни експерти в 
процедурите за оценка и акредитация; Информационна карта за създаване на експертен 
екип. 

Оценяването и акредитацията на дистанционното обучение по специалността се 
извършва от НАОА въз основа на 12 критерия за акредитация на професионално 
направление в съответствие с ESG (Стандарти и насоки за осигуряване на качество в 
Европейското пространство за висше образование) - част 1 от табл. 2. 

Критерии за оценка на организацията и средата за провеждане на обучението: 

1. ВУ има документирана, публично оповестена, с официален статут и отчет-ност 
политика за осигуряване на качеството на ДФО като част от стратегичес-кото 
управление на образователната институция в интерес на обществените потребности. 

- В официални документи, свързани със стратегията за развитие на ВУ и в Систе-мата 
за управление/осигуряване на качеството се посочват политики и задачи за 
развитието на ДФО и ДФОС.  

- Приет е Правилник за организация и провеждане на ДФО (съгласно чл. 5 от Наред-
бата за ДО).  

- Провежда се институционална политика за включване на групи/лица със специални 
образователни потребности – СОП (или в неравностойно положение) във форми на 
ДО.  

2. ВУ поддържа вътрешна система за качеството на обучението в ДФО и на ака-
демичния състав, която включва проучване на студентското мнение. 

- Има изградена организация за управление и повишаване на качеството на ДФО (в 
съответствие с чл. 8 (2) от Наредбата за ДО) и на академичния състав, съобразе-на с 
особеностите на ДФО. 

- За ефективно управление на ДФО се ползват адекватни обратни връзки със сту-
дентите. 

3. ВУ изгражда и прилага процедури за разработване, одобряване, наблюдение и 
обновяване на учебната документация на професионалните направления и на съ-
ответните ДФОС (квалификационни характеристики, учебни планове и програми и 
др.) при съдействието на заинтересовани страни. 



 

 

- Създадена е организация за разработване, одобряване, периодичен анализ и актуа-
лизиране на учебната документация за ДФОС, като същата се приема от акаде-
мичния съвет след съвместно предложение на основното звено, водещо обучението 
и от ЦДО (съгл. чл. 8. (1) на Наредбата за ДО); 

- За студентите е достъпна информация за всяка програма или специалност в ДФО, 
включваща технически, организационни и педагогически изисквания и 
спецификации; 

- Провеждат се процедури по оценка на потребности на участници в ДФО и се след-
ват добри чуждестранни и национални практики на ДФО. 

4. Официално са приети методически стандарти за учебна документация (учебни 
планове и програми) и стандарт (процедура) за промени в учебната документация, 
които са свързани със стимулиране на мотивацията и ангажираността на сту-дента в 
процеса на обучение. 

- Съществуват университетски стандарти за учебната документация в ДФОС; 
- ВУ осигурява поддържане и опазване на поверителността на персоналната 

инфор-мация за студенти и за преподаватели в използваните софтуерни системи 
за уп-равление на учебното съдържание и учене, университетската 
информационна инф-раструктура, както и за удостоверяване на самоличността на 
студентите в ДФО (вкл. идентифициране при електронни форми на комуникация 
и при изпитване) с цел предотвратяване на измами (използване на фалшива 
самоличност, плагиатство и др.); 

- Създадена е ефективна система за персонална помощ на студентите в ДФО, вкл. 
улеснен и информиран достъп до преподаватели или администратори за 
получаване на разяснения, съвети и/или помощ (чрез университетска 
комуникационна инфрас-труктура, е-поща, форум, чат, телефон и др.). 

5. Изградени са структури и са разработени вътрешно-нормативни документи 
(правилници, разпоредби, инструкции) за функционирането на системата за ДФО – 
от приема на студентите, включително до тяхната професионална реализация. 

- Във ВУ е изградена управленска и организационна структура, подходяща за про-
веждане на ДФО – ЦДО; 

- Постиженията на студенти в ДФОС са сравними с резултатите на студенти в редовно 
и задочно обучение (чл. 4. от Наредбата за ДО). 

6. ВУ има разработена политика за развитие на научно-преподавателски състав, 
осигуряващ ДФО, която е част от стратегията за развитие на институцията. 

- Налице е научно-преподавателски състав и консултанти с компетенции за провеж-
дане на ДФО, с ясно дефинирани роли и задачи; 

- Създадени са условия за повишаване на квалификацията на преподавателите (спец. 
за въвеждане и използване на методи и средства за ДФО) и за разпространяване на 
добри практики за повишаване на качеството на ДФОС; 



 

 

- Разработени са нормативна база и мерки за формиране на академична натоваре-
ност и за стимулиране на преподавателите за участие в ДФО, за проектиране и 
разработване на виртуални ресурси и др.; 

- Действа система за квалификация на административния и техническия състав в 
областта на ДО.. 

7. ВУ осигурява и развива материално-техническа и информационна база, необхо-дима 
за провеждане на учебно-преподавателската дейност в ДФОС, както и подхо-дяща 
интегрирана система за ДО (в съответствие с чл. 9, ал. от Наредбата за ДО).. 

- Създадена е информационна инфраструктура и интегрирана система за управление 
и провеждане на ДФОС, която отговаря на съвременните изисквания за интер-фейс, 
достъпност, реактивност и позволява провеждане на обучение на трето и/или 
четвърто технологично равнище, съгл. чл. 9 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ДО; 

- Осигурени са технически и комуникационни средства (чл. 8. (2) от Наредбата за ДО), 
които се използват от студенти и преподаватели в ДФО; 

- На разположение са инструменти (напр. за онлайн експертна помощ; за визуализа-
ция на елементи на процеса – учебни пътища, резултати и постижения на обучава-
ни; за съвместна работа и комуникация и др.), стандарти и добри практики (за 
проектиране, генериране и разпространение на учебно съдържание, е-материали и 
е-курсове), подходящи за провеждане на ДФОС. 

Критерии за оценка на ДФОС: 

1. ВУ провежда обучение по ДФОС чрез прилагане на процедури за разработване, 
одобряване, наблюдение и актуализиране на образователната документация 
(квалификационни характеристики, учебни планове и програми и др.) със 
съдействието на представители на партньорски организации, студенти и други 
заинтересовани страни.. 

- Съществува съответствие между учебната документация и процедурите на ДФОС, от 
една страна, и специфичните изисквания и нормативни рамки на оценяваната 
университетска среда за провеждане на ДФО - от друга. 

2. Съществува система от правила и дейности, свързани със стимулиране на 
мотивацията и активната позиция на учениците в учебния процес на ДФОС. 

o Съществува система за контрол и прозрачност на процедурите за проверка и 
оценяване на знанията на студентите, като крайната оценка по изучаваните 
дисциплини се формира след провеждане на изпитна процедура в звена на 
университета или в упълномощени от него звена. 

o Ефективна система за персонална подкрепа на студентите в ДФО през времето, 
начин на включване и достъп до виртуални ресурси и дейности чрез 
комуникационната инфраструктура на университета, вкл. за информиран достъп до 
учители и/или администратори за получаване на обяснения, съвети и съдействие в 
съответствие с приетите правила. 



 

 

o Предлагат се учебни материали и ресурси, библиотечни и информационни 
източници и учебни дейности за ДФОС, представени по подходящ и разбираем начин 
в електронен и конвенционален формат и в съответствие с компетентността на 
потенциалните студенти. 

o Образователното съдържание, информационните ресурси и дейностите в ДФОС се 
предоставят персонализирано по различни начини, осигуряващи ефективното 
постигане на образователните цели от учениците. 

o Учебната натовареност и учебният график са съгласувани с изискванията и 
очакванията на студентите в ДФОС. 

o Методическите подходи, използвани в основното звено за постигане на обявените 
учебни цели, за разработване на учебни материали и виртуални ресурси и за 
поддържане на ДФОС са обосновани и следват добри практики. 

3. Налице е осигурена и постоянно развиваща се финансова, техническа и 
информационна база, необходима за преподавателската дейност в ДФОС. 

o Достатъчно (за студентите за постигане на обявените цели на ДФОС) количество и 
качество на виртуалните учебни ресурси и дейности, които отразяват съвременните 
знания и практики, редовно се анализират от експерти и използват добри практики 
за ДО, а именно: 

 относителен дял на учебното съдържание, представено с учебни материали и 
ресурси за провеждане на ДЕ, спрямо учебното съдържание на ДФОС не по-
малко от 75%; 

 относителен дял на учебните материали и средства за ДФОС, изготвени на 3-то 
и/или 4-то технологично ниво, спрямо общия им брой не по-малко от 70%; 

 относителен дял на периодите на посещаемост на ДФОС, провеждани в основни 
звена в структурата на ВУ до 30%. 

o Учебният план и учебните програми на ДФОС са актуални и равни на редовната 
форма на обучение, като относителният дял на броя на подготвените задължителни 
предмети за провеждане на ДФОС спрямо общия им брой в учебната програма е не 
по-малък от 75 %. 

o Обучителният процес в ДФОС се осъществява основно по: методи за отдалечен 
достъп; учебни ресурси и дейности (включително интернет-базирани); технически и 
комуникационни средства, осигурени от сървъри с гарантиран високоскоростен 
достъп. 

Необходимост от нови мултимедийни технологии 

Необходимостта от нови технологии се определя от мултимедийното обучение, тясно 
съчетаващо мултимедийна компютърна технология и мрежова технология, с различни 
технологии за обработка на мултимедийна информация, способност за комуникация 
човек-машина, за постигане на онлайн мултимедийно предаване и споделяне на 



 

 

ресурси, образувайки идеалната мултимедийна мрежова среда 28(Idrisova, Alikhadzhiev, 
& Alisultanova, 2021).  

Мултимедийните технологии с широкото многообразие от формати и видове - уики, 
онлайн списания, платформи за комуникация като Facebook, Тwitter и т.н., платформи за 
споделяне на видео, например YouTubei и т.н. са добре познати сред младите хора. Тези 
видове мултимедийни технологии се използват широко от студентите в учебния процес 
като допълнение към книгите и са инициирали способност за говорене и основни 
разсъждения сред студентите.29 (R., 2018). 

YouTube платформа за онлайн видео споделяне, където записи се прехвърлят от клиенти 
и се виждат безрезервно. Клиентите могат да оставят забележки към записите. 

Сайтове за неформална комуникация на дълги разстояния: Социалните медийни 
платформи са мястото, където клиентите създават свои профили и се свързват и 
запознават с лица, които познават, предават и споделят наклонности и интереси. 
Facebook, MySpace, LinkedIn и т.н. са изключително популярни канали за комуникация 
сред студентите. 

Уеб списания: Блоговете са основно интуитивно средство. Човек може да създава и 
опреснява съдържание. Блог дестинациите могат да се поддържат, както от един човек, 
така и от група хора, корпоративно тяло и т.н. В блога значителна част от основни данни 
се споделят чрез звук, илюстрации и видео документи. 

Wikis: Wiki е инструмент, който е създаден, за да гарантира възможност зая свободен 
тип комуникация. Wiki акумулира голямо количество уебсайтове до чието съдържание 
може да се достигне. 

Google: Google е най-големият уеб индекс в мрежата, който обработва заявки чрез 
различните си администрации. Тези инструменти за онлайн търсене в мрежата ни дават 
шанс да открием чрез ключови думи и фрази различни дестинации. 

Образованието се обновява, тъй като учащите интензивно използват мултимедийни 
технологии за учебната цел. Конвенционалната идея за подобряване на знанията в 
класната стая и библиотеките се променя, тъй като мултимедийната технология 

                                                           
28 Application of multimedia technologies in webeducation: https://www.shs-
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допринася за по-добро разбиране от страна на учащите, предоставя допълнителна 
информация, възможност за нагледни знания и учене чрез опит и изследване. 

Нови методи за обработка на образователни данни 

Разпределеното съхранение и паралелните изчисления на Big Data осигуряват стабилни 
решения, отговарящи на изискванията за интензивна обработка, прогнозен анализ и 
масивно съхранение на учебни данни. 

Много термини са използвани за описване на начина на дистанционно обучение, 
включително електронно обучение, онлайн обучение, CAT (компютърно подпомагано 
обучение), ITS (интелигентни учебни системи), дистанционно обучение, WBT (уеб-
базирано обучение), M -обучение (мобилно обучение), MOOC (масови отворени онлайн 
курсове) и др.  

Електронното обучение има много предимства като гъвкавост, разнообразие, откритост 
и т.н., то се превръща в основен начин за придобиване на нови знания и умения и за 
вземане на уроци по всяко време, навсякъде и от всяко устройство 30(Sh., 2011).  

По-конкретно, големите данни могат да бъдат разделени на наука за данни и технологии 
за големи данни. 

Науката за данните е „изучаването на техники, обхващащи придобиването, 
кондиционирането, оценката и използването на данни“, докато технологиите за големи 
данни обхващат „системи, софтуерни библиотеки, инструменти, рамки с техните 
алгоритми, които позволяват разпределена обработка и анализ на проблеми с големи 
данни между групи от машини”31 (Sh., Improvement of Online Course Content using 
MapReduce Big Data Analytics, 2020).  

Big data технологиите изискват процесорна мощност, скорост на изпълнение и огромно 
пространство за съхранение. 
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Следващата фигура представя модела 5V, описващ петте характеристики на big data32  
(Dahdouh, Dakkak, Oughdir, & Ibriz, 2020). 

 

Фигура 2 Характеристики на big data или 5V 

Big data и облачните услуги и сервизи се превърнаха в ключови компоненти на всяка 
информационна система, включително системите за електронно обучение. 
Интегрирането на големи данни и платформи за електронно обучение не е възможно да 
се обсъжда без да се вземат предвид облачните изчисления. 

Облакът предоставя ресурсите, необходими за внедряване на технологии и инструменти 
за големи данни, както и системи за управление на обучението (LMS). В допълнение, 
облакът предлага предварително конфигурирана, готова за използване среда, която 
включва масивни технологии за обработка на данни. 

Идентифицирането на полезна информация от учебните данни е голямо 
предизвикателство, особено със значителното увеличение на количеството данни, 
произвеждани всеки ден от платформите за онлайн обучение. 

За да се преодолее този проблем, екосистемата за големи данни предоставя 
усъвършенствани технологии, методи и техники чрез алгоритми за машинно обучение 
под формата на софтуерни библиотеки (API, Frameworks и др.), които са много мощни и 
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лесни за използване. Такива технологии позволяват да се подготвят и анализират по 
разпределен начин големи количества данни, за да се вземат най-доброто решение и 
да се помогне на професионалистите по електронно обучение да могат непрекъснато да 
обогатяват и подобряват своите стратегии, за да бъдат адаптирани към интересите и 
предпочитанията на всеки обучаем. 

Следващата фигура илюстрира подход за интегриране на LMS, големи данни и облачни 
изчисления33  (Dahdouh, Oughdir, & Messaoudi, Big data for online systems, 2018). 

 

Фигура 3 Интегриране на big data, системи за онлайн обучение и cloud computing 

Препоръки за ефективни програми за цифрово обучение 

Съгласно Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2020-
2030 г. и основните ѝ цели се препоръчват и съответните дейности, посочени по-долу.  
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Цел 1. Разработване на устойчив механизъм за актуализиране на съществуващи и 
създаване на нови учебни програми. 

o Дейност 1. Утвърждаване на компетентностния подход като приоритет във висшето 
образование. 

За успешното завършване на тази първа дейност са посочени следните мерки:  

 Развитие на профилите на компетенциите на всяка специалност от гледна точка на 
изискванията за успешна личностна и професионална реализация в условията на 
дигитална трансформация, мобилни общества и динамичен пазар на труда. 

 Постигане на баланс между развитието на когнитивни (включително аналитични и 
дигитални) и некогнитивни (включително социални и емоционални) 
компетентности. 

 Стимулиране на развитието на ключови компетентности за учене през целия живот, 
чуждоезикова компетентност, граждански и социални компетентности, общи 
дигитални компетенции. 

 Стимулиране на развитието на функционални компетенции и умения за творческо и 
критично мислене, комуникация, работа в екип, лидерство, създаване и използване 
на алгоритми и кодиране.  

o Дейност 2. Засилване на обучението по съвременни цифрови технологии и 
интердисциплинарните връзки в учебните програми. 

Мерките, свързани с втората дейност са както следва: 

 Включване във всички учебни програми по дисциплини и практическо обучение по 
нови дигитални технологии като изкуствен интелект (AI), добавена реалност (AR), 
изкуствена реалност (VR) и др., както и базово обучение за развиване на умения за 
алгоритмично мислене и решаване алгоритмични проблеми. 

 Засилване на интердисциплинарния подход при изготвяне на учебни програми и 
въвеждане на хибридни дисциплини, включващи преподаватели от различни научни 
области и професионални направления. 

 Включване на няколко социални и/или хуманитарни дисциплини (философия, 
социология, политология, изкуство и др.) в учебните програми на други 
професионални направления, както и въвеждащи дисциплини в областта на точните 
науки (математика, информатика, природни науки и др.) в хуманитарната и 
социалната области. 

 Осигуряване на подходяща материална база и включване на задължителни спортни 
часове във всички учебни програми на ВУ, оспорва тяхната специфика. 



 

 

o Дейност 3. Засилване на сътрудничеството между ВУ, бизнеса и държавата при 
обсъждането на учебни програми, практическо обучение и кариерно ориентиране 
на студенти. 

За успешното завършване на трета дейност, свързана с тази цел, са посочени следните 
мерки: 

 Осигуряване на засилено практическо обучение на студентите за придобиване на 
компетенции и качества, търсени на пазара на труда чрез включване в 
обучението на практици, дуално обучение и осигуряване на студентски стажове 
и стажове. 

 Насърчаване на участието на представители на бизнеса и публичната 
администрация в обсъждането на учебни планове и учебни програми по 
определени дисциплини. 

 Стимулиране (включително финансово) изграждането и поддържането на научни 
инфраструктури в партньорство с бизнеса за приоритетните специалности. 

 Подпомагане на професионалната ориентация на студентите чрез кариерни 
центрове. 

 Осигуряване на механизми за наблюдение на представянето на завършилите и 
поддържане на клубове за завършилите. 

Цел 2. Въвеждане на съвременни, гъвкави и ефективни форми на обучение 

o Дейност 1. Въвеждане на стандарти за обучение, Европейски опит и добри практики. 

Мерките за тази дейност са: 

 Създаване на университетски ресурсни центрове за обучение. 

 Обучение на преподаватеите в умения за обработка на информация, визуална 
грамотност, решаване на проблеми и мислене на по-високо ниво, ad hoc 
сътрудничество и дълбоко разбиране за това как технологичните инструменти могат 
да подобрят учебния процес. 

 Организиране на междууниверситетски национални и международни конференции 
и семинари за представяне на нови методи на преподаване. 

 Актуализиране на учебните програми чрез засилване ролята на самостоятелните 
творчески дейности на студентите като подготовка и представяне на критичен анализ 
на проблем, подготовка на курсова работа, решаване на практически задачи, участие 
в научни изследвания и др. подобни, включително използване на летния период 
между две академични години. 

 Оценяване на знанията и уменията на учащите не въз основа на възпроизвеждане на 
заученото, а чрез умения за: дебатиране, провеждане на научни експерименти или 
теоретично моделиране, решаване на реални проблеми, дигитално творчество, 



 

 

представяне на информация пред специализирана и неспециализирана аудитория, 
както и като способност: да разбира същността на проблема/темата, да използва 
различни дигитални инструменти за ефективно изпълнение на задачи в реалния свят, 
да оценява съобщения във видео форми и т.н. 

o Дейност 2. Създаване на материална и финансова база, позволяваща прилагането на 
съвременни и гъвкави методи на преподаване и изследване. 

 Създаване на университетски технологични програми за осигуряване на материали 
и средства за подпомагане дигитализацията на учебния процес, теренни 
изследвания, проектни дейности и др. 

 Интензивно осигуряване на оборудване, позволяващо интерактивно и дигитално 
обучение. 

 Обвързване на критериите за акредитация на академично пространство не само с 
площи на квадратен метър на студент, но и с наситеността на това пространство с 
оборудване, позволяващо прилагане на ефективни образователни технологии. 

 Предоставяне на подкрепа (чрез оперативни програми за наука и образование или 
чрез национална програма) за създаване на съдържание и за осигуряване на 
технологични ресурси за развитие на качествено дистанционно обучение, с 
интерактивен достъп и виртуални аудитории, включително за привличане на 
чуждестранни студенти. 

 Подкрепа и стимулиране на подготовката на курсове за дистанционно обучение 
(MOOC) с отворен достъп от български учители на английски език. 

o Дейност 3. Използване на образователни форми, методи и технологии в съответствие 
с особеностите на обучаваното поколение ученици. 

Мерките, посочени в това отношение, са както следва: 

 Значително увеличение на програмите за електронно дистанционно обучение, 
подобряване и актуализиране на учебните планове и платформи за електронно 
дистанционно обучение, дигитализация на съдържанието и създаване на нови 
интерактивни дигитални ресурси. 

 Осигуряване на системно технологично обучение за подпомагане на 
университетските преподаватели при овладяване на основни и допълнителни 
технологии за преподаване и научни изследвания. 

 Дигитализация на учебния процес. 

 Задаване на преобладаваща визуализация на учебния материал. Значително 
намаляване на текстовите учебни материали за сметка на визуалната и аудио 
информацията, която трябва да се превърне в основно средство за предаване на 
информация на учениците, тъй като визуалната и звуковата информация трябва да 
предхожда текстовата. 



 

 

 Използване на лични мобилни телефони като помощно технологично средство в 
аудиторията заедно с компютъра и таблета. 

 Широко въвеждане на преподаването чрез казуси като средство за интензивна 
дискусия от студентите по преподавания предмет и развитие на уменията им за 
аргументация, вербален дебат и вземане на решения. 

 Комбиниране на финансовите и интелектуалните усилия на университетите за 
създаване на онлайн библиотеки и дигитални ресурси, които да могат да се 
използват по всяко време, включително в клас. 

 Подпомагане и стимулиране на процеса на разширяване ролята на учителя 
предимно от лектор и модератор, който превръща в знания събраната и анализирана 
от студентите информация по зададена тема. 

 Разширяване на участието на изтъкнати практици в академични класове. 

 Прилагане на базирано на проекти обучение, включително динамичен подход към 
аудиторията, за получаване на по-задълбочени знания чрез активно изследване на 
предизвикателства и проблеми в реалния свят, с фокус върху това, което е ново, 
активно, полезно и интересно. 

 Предлагане на курсове за дистанционно обучение с отворен достъп за студенти от 
цял свят. 

Цел 3. Повишаване на качеството на обучението 

o Дейност 1. Подобряване на ефективността на вътрешните системи за управление на 
качеството на образователния, изследователския и академичния персонал. 

Мерките са, както следва: 

 Създаване на вътрешна система за управление на качеството (СУК) за описание и 
анализ на ключовите процеси и дейности на висшето училище и тяхното взаимно 
свързване и сертифициране на СУК по ISO системата. 

 Преодоляване на формалния характер на атестирането на учителите, за да се 
превърне в ефективен стимул за професионално развитие и академично израстване. 

 Гарантиране, че вътрешната система за управление на качеството е свързана с 
вътрешните правила за работната заплата на базата на количеството и качеството на 
преподавателската и научноизследователската работа на членовете на академичния 
състав и чрез въвеждане на модел на стимулиране за формиране на работната 
заплата на преподавателите, със специално внимание към младите учители. 

 Прилагане на система от вътрешни одити на качеството за идентифициране на 
слабости и наблюдение на напредъка в осигуряването на качеството. 

 Въвеждане на механизъм за вземане на решения, свързани с осигуряване на 
качеството, на базата на анализирани и систематизирани данни, получени чрез 
различни канали за обратна връзка от заинтересовани страни – студенти, 



 

 

преподаватели, административен персонал, работодатели, представители на 
бизнеса и други външни партньори. 

 Включване на представители на заинтересованите страни във вземането на решения 
за подобряване на качеството на образованието. 

 Въвеждане на ефективен механизъм за редовно оценяване на качеството на учебния 
процес от учениците. 

o Дейност 2. Осигуряване на финансово ефективна образователна дейност с високо 
качество. 

Мерките са: 

 Предлагане на бакалавърски и магистърски степени с динамични учебни програми, 
адаптирани към нуждите на студентите и пазара на труда и предоставящи актуални 
знания и лични умения в съответствие с европейските стандарти за качество и 
водещите световни стандарти. 

 Осигуряване на реални избираеми предмети и преподаватели от студентите и 
реално прилагане на кредитната система, включително мобилност. В тази връзка 
преразглеждането на правилата, които изискват и/или вземат предвид само часове 
в задължителните курсове, напр. за обявяване на академични конкурси. 

 Въвеждане на съвременни средства за превенция и контрол на плагиатството в 
образователния процес, включително чрез софтуер за проверка за плагиатство и 
регулиране в етичните кодекси на ВУ. 

 Оценка и преглед на финансовата ефективност на специалностите в ОКС „бакалавър” 
и „магистър”. 

 Намаляване на заетостта в класната стая и осигуряване на максимална гъвкавост на 
учебните програми, в съответствие с увеличените възможности на учениците за 
извънкласни дейности и самоподготовка. 

 Редовно актуализиране и оптимизиране на учебната документация: анотации, 
квалификационни характеристики, учебни планове и програми по учебни 
дисциплини в съответствие с развитието на научните знания, потребностите на 
обществото и за по-рационално използване на всички ресурси. 

 Стимулиране на образователното сътрудничество между Българската академия на 
науките (БАН) и Университета за развитие на общообразователни магистърски и 
докторски степени, например чрез приемане на национална програма в областта на 
висшето образование. 

 Предоставяне на подробна и пълна информация и подкрепа на студентите от тяхното 
приемане, записване и настаняване, през обучение, до завършване и издаване на 
дипломата. 



 

 

Цел 4. Интернационализация на висшето образование и включване в международни 
образователни и научни мрежи 

o Дейност 1. Изграждане на реално функциониращи мрежи за сътрудничество между 
български и чуждестранни университети на базата на съвместно реализирани 
дейности. 

Препоръчаните мерки са: 

 Насърчаване на висшите училища да се включат и активно да участват в 
инициативата за изграждане на европейски университети. 

 Разширяване на международното сътрудничество и академични партньорства с 
чуждестранни университети и участие в университетски и изследователски мрежи. 

 Насърчаване и подпомагане на международното сътрудничество в областта на 
научните изследвания и участие в международни изследователски проекти и 
инфраструктури. 

 Стимулиране публикуването на научни статии във водещи международни 
академични издания и включването на научни списания, издавани в Република 
България, в международни бази данни с научна литература. 

 Стимулиране и подпомагане участието в специализации и международни форуми и 
членство в международни организации.  

o Дейност 2. Интернационализация на социалната и образователната среда във ВУ. 

Предложените мерки в това отношение са следните: 

 Повишаване на готовността на академичния състав, служителите в администрацията 
и студентите за работа в мултикултурна и многоезична среда чрез квалификация, 
особено по ИКТ и чуждоезиково обучение. 

 Насърчаване изготвянето и издаването на учебници, учебни помагала и монографии 
на чужди езици. 

 Разкриване на специалности и програми по чужд език във всички образователни 
степени с цел привличане на по-голям брой чуждестранни студенти. 

 Установяване на контакти с българската диаспора и с български училища в чужбина 
с цел привличане на ученици от българските общности. 

 Грижи за чуждестранни студенти и студенти от български произход, учили и живели 
в друга държава преди записване в български университет, от приемането, 
записването и настаняването им, през обучението, до завършването и издаването на 
диплома. 

 Хармонизиране на учебните програми с тези на водещи чуждестранни университети, 
преподаващи в подобни професионални направления. 



 

 

 Стимулиране на създаването и подпомагане функционирането на съвместни 
образователни програми между български и чуждестранни университети, както и 
нови форми на образователен обмен в рамките на европейското сътрудничество 
като двойни и съвместни образователни степени и др. 

 Стимулиране на двойното научно ръководство на докторанти с български и 
чуждестранен научен ръководител. 

 Стимулиране на привличането на чуждестранни преподаватели в българските 
университети. 

 Подкрепа за въвеждането на електронната Европейска студентска карта. 

o Дейност 3. Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на преподаватели, 
студенти и администрация 

Препоръчителните мерки са: 

 Повишаване участието на студенти и докторанти в мобилност, обмен и стажове в 
чуждестранни университети. 

 Подпомагане на студентите при избора на курсове и програми преди началото на 
мобилността. 

 Включване на академичната мобилност в учебните програми. 

 Въвеждане на прозрачни, последователни и надеждни процедури и критерии за 
справедливо признаване на завършени степени и периоди на обучение в 
чуждестранни висши учебни заведения и повишаване на компетентността на 
персонала, извършващ признаването. 

 Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на преподаватели, студенти и 
административен персонал 

o Дейност 4. Подобряване имиджа на българското висше образование в чужбина 

За тази дейност като важна мярка се посочва провеждането на активен маркетингов 
процес за представяне на българските висши училища в чужбина и особено сред 
българската диаспора извън политическите граници на страната. 

Цел 5. Стимулиране на участието на млади преподаватели 

o Дейност 1. Насърчаване на повече млади хора да участват в конкурси за 
преподаватели. 

Препоръчителни мерки: 

 Създаване на стандарти, гарантиращи назначаването на преподаватели с лични и 
професионални знания и умения, осигуряване на високо качество на преподаване и 
изграждане на взаимно доверие с учащите. 



 

 

 Подпомагане на младите преподаватели да се развиват и хабилитират за кратко 
време при поддържане на високи академични изисквания. 

 Преразглеждане и допълване на нормативната уредба на висшите учебни 
заведения, за да се осигури комбинация от качествено образование с лично 
удовлетворение от преподаването и възможности за академично израстване. 

o Дейност 2. Създаване на условия за повишаване на изследователските инициативи и 
изследователския капацитет на младите учени. 

Препоръчителни мерки: 

 Използване на магистърски програми за подготовка на бъдещи докторски 
дисертации и преминаване към преподавателска работа на изявени студенти с 
изследователска нагласа и умения за комуникация с аудиторията. 

 Разтоварване от прекомерна преподавателска или административна дейност и 
осигуряване на време и възможности за разширяване на знанията на 
преподавателите, развиване на преподавателски умения и подготовка и водене на 
изследователски проекти, включително с участието на студенти. 

 Осигуряване на възможности за квалификация – чуждоезиково обучение, ИКТ, 
изследователски умения. 

 Участие в международни проекти и университетски мрежи за съвместна 
изследователска и издателска дейност. 

 Създаване на университетски фондове за финансово осигуряване на участие в 
международни научни програми, конференции, симпозиуми и практики. 

o Дейност 3. Създаване на по-добри условия на труд и заплащане. 

Препоръчителни мерки: 

 Осигуряване на високотехнологично оборудвано работно място за самостоятелно 
заети лица. 

 Осигуряване на институционална подкрепа във всеко ВУ за намаляване на 
въздействието на демотивиращи фактори като: ниска мотивация на някои студенти, 
високи нива на стрес, неблагоприятни условия на труд, включително технологична 
среда и човешки взаимоотношения. 

 Критериите за атестиране, свързани със степента, в която младите преподаватели 
насърчават и осъществяват задълбочено обучение на студентите за постигане на 
трайни знания, а не повърхностно учене. 

 Осигуряване в държавния бюджет на възможност за въвеждане на възнаграждение 
на младите учени в дадено професионално направление не по-малко от средната 
работна заплата на реализиралите се студенти от същата област. 



 

 

Цел 6. Активизиране на научната дейност във висшите училища 

o Дейност 1. Стимулиране на научноизследователската дейност във ВУ. 

Следният набор от мерки се определя като решаващ за успешното завършване на тази 
дейност: 

 Включване в системите за акредитация и атестиране на обективни критерии за 
отчитане на научните и научно-приложните резултати през отчетния период: 
публикации в реферирани и индексирани списания, привлечени средства от научни 
и научно-приложни договори, съотношение преподаватели/защитени докторанти, и 
т.н. 

 Формулиране на субсидията за научните направления в две ясно обособени части - 
за поддържане на обучението на студентите и за научни изследвания. Размерът на 
субсидията за научни изследвания следва да се определя по обективни критерии за 
отбелязаните научни резултати през предходния период (публикации, цитати, 
регистрирани патенти, привлечени средства от договори за научни и приложни 
изследвания и др.). Безвъзмездните средства за научни изследвания постепенно ще 
се увеличават, докато през 2025 г. достигнат поне 40% от общия размер на 
безвъзмездните средства за научни изследвания. 

 Анализ на причините за отпадане на докторантите по време на докторантурата, за 
незавършване на дисертацията и за недостигане на защита и предприемане на 
мерки за предотвратяване на тези явления. 

 Редовно актуализиране на размера на докторските стипендии, като се поддържа 
нивото от минимум 150% от минималната работна заплата. Въвеждане на 
национална система за отчитане и контрол на ефективното използване на 
средствата, отпуснати за обучение на докторанти. 

 Регулиране и ресурсно осигуряване на дейността на докторантските училища. 

 Въвеждане на коефициенти в държавната субсидия за обучение в различни 
образователни степени (напр. 4 за докторант, 2 за магистърска степен и 1 за 
бакалавърска степен), които да отразяват значителните различия в стойността на 
образованието в съответната степен. 

 Регулиране и ресурсно осигуряване на научна специализация (постдокторантско 
обучение). 

o Дейност 2. Подобряване на организацията на научноизследователската дейност във 
висшето образование. 

Най-значимите мерки по отношение на тази дейност са: 

 Определяне на правила за използване на субсидията за научни изследвания за 
изпълнение на целеви изследователски програми във ВУ и за стимулиране на 
преподаватели с високи научни постижения. 



 

 

 Стимулиране на сътрудничеството между ВУ, както и ВУ с институтите на БАН за 
подготовка и изпълнение на съвместни изследователски проекти и за съвместно 
обучение чрез съвместни магистърски и докторски програми със споделени човешки 
и материални ресурси. 

 Въвеждане на ефективна, единна система за превенция и контрол на плагиатството 
при публикуване на научни статии и в конкурси за академично израстване. 

Цел 7. Изграждане на ефективни взаимоотношения образование-наука-бизнес 

o Дейност 1. Създаване на система за редовно актуализиране на учебното съдържание 
в съответствие с най-новите постижения на науката и техниката. 

Мерките, свързани с тази дейност са както следва: 

 Актуализиране на съдържанието на учебните планове и програми, както и на 
придружаващите ги учебни материали във всички ВУ, така че да отговарят на 
съвременните научни и технологични знания. 

 Включване на обучение чрез разработване на проекти и решаване на практически 
задачи във всички учебни програми, съобразно тяхната специфика, за изграждане на 
съответните компетентности у учениците. 

 Създаване във всяко ВУ на система за периодичен преглед, оценка на актуалността и 
формулиране на предложения за подобряване на учебното съдържание от външни 
за ВУ специалисти (учени и практици). 

 Включване в периодичната атестация на учителите на показатели, които обективно 
отчитат актуалността на преподавания материал от гледна точка на научно-
техническото му ниво. 

o Дейност 2. Активизиране на партньорството на ВУ с работодателите и държавата в 
образователната дейност и ученето през целия живот. 

Успешното завършване на описаната по-горе дейност, се уточнява следният набор от 
мерки: 

 Подпомагане развитието на дуално обучение във висшето образование и други 
форми на съвместно обучение (инкубатори, летни училища, кариерни събития и др.) 
от ВУ и работодатели. 

 По-тясна координация между ВУ, работодатели и държавата за прилагане на 
програми за продължаващо обучение, обучение и преквалификация като ключов 
инструмент за адаптиране към променящите се изисквания на пазара на труда. 

 Стимулиране на привличането на специалисти с богат практически опит като 
преподаватели в българските университети. 



 

 

 Стимулиране на междусекторното кариерно развитие от академична до практическа 
реализация и обратно. 

 Създаване и подпомагане дейността на центрове за учене през целия живот към ВУ. 

o Дейност 3. Активизиране на партньорството на ВУ с бизнеса и държавата в научните 
изследвания. 

Най-важните мерки, определени за тази дейност, са описани по-долу, както следва: 

 Създаване на правна възможност и стимулиране развитието на докторски програми 
със смесено финансиране от държавата и бизнеса по теми от интерес за бизнеса. 

 Стимулиране на програми за приложни изследвания, включително чрез смесено 
публично-частно финансиране, за развитие на иновации с потенциал за повишаване 
на конкурентоспособността на българската икономика. 

 Включване на обучението по иновации и предприемачество във всички учебни 
планове и програми според спецификата на професионалното направление и 
образователната степен. 

 Подпомагане и стимулиране на предприемаческата активност на студенти и 
преподаватели чрез подходящи академични, организационни и финансови мерки. 

 Стимулиране предоставянето на консултантски и образователни услуги от ВУ за 
фирми, както и за държавни, регионални и други обществени структури. 

 Включване на дейностите по управление и участие в научно-приложни проекти в 
критериите за академично израстване и атестиране на академичния състав. 

Цел 8. Повишаване ролята на ВУ като активен фактор за регионално развитие 

o Дейност 1. Създаване и използване на национална карта на висшето образование в 
Република България (НКВОРБ). 

За успешното завършване на описаната по-горе дейност са посочени следните мерки: 

 Създаване на НКВОРБ, която идентифицира потребностите от развитие на ВО по 
региони и наличните ресурси на преподаватели и потенциални кандидат-студенти, 
като се отчитат възможностите за привличане на чуждестранни студенти и българи, 
живеещи в чужбина. 

 Използване на информацията от НКВОРБ, работодателите и ресорните министерства 
за по-нататъшно развитие на системата за държавно субсидиран прием в държавни 
ВУ, съобразно националните и регионални нужди и прогнози за бъдещ пазар 
развитие на труда. 

 Регламентиране на процедурите, чрез които информацията от НКВОРБ да се 
използва за балансирано развитие на мрежата от висши учебни заведения според 
нуждите на регионите и съобразно реалните възможности. 



 

 

 Създаване на система за периодичен преглед и актуализиране на Националната 
карта на висшето образование в Република България с участието на представители 
на Съвета на ректорите, Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Националното сдружение на общините и нац. представителни 
организации на работодателите. 

 Системни усилия на национално и регионално ниво за преодоляване на 
съществуващите реални социални и регионални неравенства в достъпа до ВО, напр. 
чрез подпомагане на подготвителни курсове за бъдещи студенти сред уязвимите 
групи и в определени региони. 

o Дейност 2. Засилване на партньорството на висшите училища с регионалните власти 
по отношение на интелигентна специализация и регионално развитие. 

Мерките, свързани с тази дейност са: 

 Подпомагане изготвянето на съвместни стратегически документи за развитие на 
отделните региони с участието на висши учебни заведения. Разработване на 
съвместни стратегически цели в хармонизирани специфични планове за развитие на 
регионите и ВУ. 

 Стимулиране на участието на ВУ при решаване на проблеми, определени като 
приоритетни от регионалните власти чрез целево национално и регионално 
финансиране (проект и програма). 

 Регулиране и активиране на ролята на регионалните ръководства, чрез 
настоятелството и други подходящи форми, при изготвянето, редовното наблюдение 
и отчитане на мандатните програми на ректорските ръководства във връзка с 
нуждите на региона. 

 Подпомагане и стимулиране на разработването на програми за обучение за 
следдипломна квалификация и преквалификация (учене през целия живот), 
отговарящи на нуждите на региона. 

 В силните икономически региони се създават регионални фондове за развитие на 
научните изследвания и иновациите. 

Aim 9. Подобряване на управлението на ВУ и системата за оценка и акредитация 

o Дейност 1. Гарантиране на академичната отговорност и обществения интерес във 
висшите учебни заведения. 

Най-важните мерки, свързани с посочената дейност, са: 

 Ясна правна регламентация на правомощията на настоятелите на ВУ. 

 Превръщане на договорите между министъра на образованието и науката и 
избраните ректори в държавните висши училища в гарант за реформи и инструмент 
за отговорно и ефективно управление. 



 

 

 Обвързване на размера на държавната субсидия с изпълнението на договора между 
министъра на образованието и науката и ректора. 

 Назначаване на служители за предварителен финансов контрол по Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор във ВУ от министъра на 
образованието и науката. 

 Стимулиране на въвеждането на информационни системи с цел повишаване на 
прозрачността и взаимния контрол на ръководството на ректора и ръководителите 
на основните звена. 

o Дейност 2. Превръщане на акредитацията в обективен инструмент на външното 
оценяване. 

За успешното приключване на тези дейности следва да се предприемат следните мерки: 

 Включване на повече чуждестранни експерти в акредитацията. 

 Приемане на ясни и обективно измерими индикатори за различните видове 
процедури за акредитация. 

 Замяна на докладите за самооценка на ВУ с подаване на конкретни данни по 
обективно измерими критерии. 

 Създаване на обща за висшите учебни заведения, Национален център за 
информация и документация /НАЦИД/, НАОА и МОН електронна платформа, 
съдържаща данните, необходими за процедурите по акредитация. 

 Укрепване на аналитичния потенциал на НАОА, като оценките да бъдат обвързани с 
изпълнението на визията и програмата за развитие и висшите училища. 

Aim 10. Подобряване на структурата и ефективността на висшето образование 

o Дейност 1. Развитие на връзките между висшите учебни заведения в страната и 
споделяне на общи ресурси за обучение и научни изследвания. 

Успешното приключване на тези дейности е свързано със следните мерки: 

 Стимулиране на система за съвместно използване на материалната база (учебни 
лаборатории, учебни бази, спортни бази и др.) от две или повече висши училища с 
цел повишаване на качеството и ефективността на обучението. 

 Улесняване на обмена и съвместното използване на преподаватели от два или 
повече университета, разположени в един и същи регион, по основни дисциплини 
като математика, физика, химия, чужд език, спорт и др. 

 Стимулиране на развитието на интердисциплинарни учебни програми и хибридни 
специалности, обединяващи дисциплини от две или повече професионални 
направления, които се осъществяват от две или повече висши училища. 



 

 

 По-нататъшно развитие и обогатяване на системата от национални научни програми 
за обединяване на капацитета и дейността на висшите училища и научните 
организации за решаване на обществено значими научни и научно-приложни 
проблеми. 

 Стимулиране на развитието на регионални и тематични клъстери между няколко 
университета и компании за съвместно развитие на иновациите и интелектуалната 
собственост, даващи конкурентно предимство на световните пазари. 

 Насърчаване на обединяването на висшите учебни заведения на доброволни начала 
и създаването на консорциуми за висше образование. 

o Дейност 2. Определяне на изследователски, образователни и професионални 
университети с ясно дефинирана специфика. 

По отношение на тази дейност е определен следният набор от мерки: 

 Определяне на висшите учебни заведения и отделните професионални направления 
във висшите учебни заведения като изследване на базата на обективни критерии, 
като например брой публикации в реферирани и индексирани публикации 
(включително патенти), нормализирани спрямо броя на преподавателите. Например 
изследователски университет може да бъде този, в който всички области обучават 
магистри и поне 75% от настоящите студенти учат в изследователски области. 

 Определяне на образователни висши учебни заведения, в които се обучават само 
бакалаври и магистри или в които делът на студентите, записани в научни области, 
не е висок. Например образователни могат да бъдат онези висши училища, в които 
делът на настоящите студенти, обучаващи се в изследователски области, е по-нисък 
от 75% от общия брой настоящи студенти в дадено висше училище. 

 Очертаване в НКВОРБ регионалните потребности от колежи, които обучават само 
професионални бакалаври. 

 Въвеждане на специфични критерии и отделни класации при оценяването на 
различните видове висши учебни заведения чрез Рейтинговата система. 

 Правно регулиране на различията по отношение на изискванията, финансирането, 
акредитацията, организацията на обучението, научните изследвания, управлението 
и други присъщи дейности на съответните видове висши учебни заведения. 

 Определяне на обективни критерии и процедура за преобразуване на един вид 
висше учебно заведение в друг при наличие на обществена нужда и необходимите 
човешки и материални ресурси (или при загуба на необходимост и/или ресурси). 

o Дейност 3. Въвеждане на по-гъвкава система за продължителността на 
образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”. 

За успешното завършване на дейността са посочени следните мерки: 



 

 

 Да се въведе законодателна възможност за редовно и дистанционно обучение в 
бакалавърска степен с продължителност 3 учебни години, като продължителността 
на дадено професионално направление да е еднаква за всички висши учебни 
заведения в страната. 

 Да предоставя държавни субсидии за редовно, дистанционно и задочно обучение в 
ОКС „магистър” с продължителност 2 години, ако надгражда 3-годишно обучение в 
ОКС „Бакалавър” по същото професионално направление. 

 Предоставяне на субсидии за допълнителна квалификация и/или преквалификация 
по национални и/или оперативни програми, включително чрез завършване на 
магистърска степен за лица, придобили висше образование преди повече от 10 
години (вкл. и завършили магистърска степен). 

 

 

6. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В СТРАНАТА 

Казус / Най-добра практика #1 

Устойчиво внедряване на електронно обучение в Нов български университет (НБУ): 
https://nbu.bg/en  

Практиките на НБУ при провеждане на редовно и дистанционно обучение са съобразени 
с обявената образователна политика на НБУ в контекста на внедрената платформа за 
електронно обучение. В същото време те са резултат от спецификата на предметните 
области и учебния процес. Незадължителното присъствие на студенти по време на 
редовните учебни занятия и фактът, че повечето от дисциплините са избираеми също 
оказват влияние върху учебните програми и структурата на учебното съдържание. 
Въпреки това добрите учебни среди подкрепят и насърчават по-добри практики – както 
за инструктора, така и за учащия. 

Структурата на Moodle, базирана на единична страница, улеснява модулния дизайн, 
който позволява да се подобри цялостната функционалност чрез добавяне на нови 
компоненти. Панелът „Моите курсове“ изброява курсове, които преподавате или 
посещавате. Moodle представя целия курс на една и съща страница, разделен на 
единици, определени от инструктора. Организацията на учебния материал е по седмица 
или по тема, като обикновена учебна програма. Този формат позволява на 
инструкторите да решат какви дейности да извършват седмица по седмица или единица 
по единица. 

https://nbu.bg/en


 

 

 

Фигура 4 Панел „Моите курсове“ 

За администриране на електронното обучение в Нов български университет е внедрена 
системата за управление на обучението с отворен код Moodle. Собствената 
университетска интегрирана информационна система осигурява останалите дейности, 
свързани с цялостния учебен процес. Обосновката на избора на Moodle е в съответствие 
със следните характеристики на системата: модулен дизайн на курса; интерфейс на 
български език; приложимост за модели за доставка в клас, онлайн и смесени курсове; 
използване на социална конструктивистка педагогика, която стимулира 
сътрудничеството, критичното мислене и обучението, базирано на задачи; курсове 
могат лесно да се търсят и т.н. В процеса на внедряване на избраното решение стигнахме 
до следните практики, които гарантират добри резултати: 

 Интегриране на собствената информационна система в Мoodle – Когато решават да 
предоставят технологично подобрен учебен процес, повечето университети 
вероятно притежават информационна система, която предоставя основни 
информационни услуги. Голямо количество от необходимата информация за 
курсове, програми, лектори и т.н. се съхранява някъде и може да бъде предоставена 
на разположение на Moodle, тъй като повторното въвеждане на всички тези данни 
отнема много време. Интеграцията между системата за управление на 
информацията и обучението е за предпочитане. В НБУ е установена тясна оперативна 
съвместимост с университетската информационна система, което гарантира строг 
контрол върху записването на курса. 

 Потребителски интерфейс - Потребителският интерфейс е сред най-важните аспекти 
на курса за електронно обучение. Той включва много компоненти: менюта, бутони, 
изображения, цветова схема и цялостния вид на страницата. Дизайнът на 
потребителския интерфейс е сложна задача. Въпреки това може да е трудно за 
постигане, интерфейсът трябва да е прост, позволяващ бърз и недвусмислен достъп 
от един компонент до друг. Лесно е да се усложни дизайна на курса, напр. да дадете 



 

 

няколко начина за напредване в учебното съдържание. Добре проектираният 
интерфейс трябва да осигурява ясен път напред и последователност в целия курс.  

Различните социални мрежи позволяват на потребителите лесно да достигат до 
елементи, които ги интересуват. Учащите се грижат за своите курсове, крайни 
срокове за задания и други събития, свързани с тяхното обучение. Moodle 
предоставя инструменти за проектиране на проста персонализирана страница за 
въвеждане, съдържаща данни за настоящите онлайн потребители, календар на 
събитията, задачи и крайни срокове, статистика за посещаемостта, най-новите теми 
във форума, за да назовем само няколко. 

 Правилен дизайн на курса, който да отговаря на доставката чрез LMS - Политиката 
на НБУ е да предоставя насочено към студентите и диверсифицирано образование. 
Курсовете в НБУ са със стандартен размер от 30 часа, което благоприятства 
предоставянето им чрез среда за електронно обучение. Поради допустимостта на 
курсовете е необходимо известно припокриване в образователните задачи на 
отделните курсове, за да се гарантират компетентностите, посочени в програмите. 
Това обаче дава възможност да се сведе до минимум взаимозависимостта между 
съдържанието на учебната им програма. Стандартният размер от 30 часа създава 
добра гранулация на учебната програма за постигане на ограничени и балансирани 
образователни цели. Тези цели могат да бъдат реализирани чрез учебни дейности, в 
които собствената работа на обучаемия е водеща роля. Анализирането на 
аудиторията и разбирането на техните нужди е важно за дизайна на обучението. 

 Подходящо ориентирано към студентите съдържание на курса - Крайната цел на 
всяка образователна програма е да осигури уменията на обучаемите и да развие 
допълнителен интерес към предмета. Следователно, дизайнерите на обучение 
трябва да разработят учебно съдържание на курса. Всъщност основното усилие се 
състои в подготовка и представяне на съдържание за електронно обучение. Вероятно 
има набор от материали за конкретна тема, напр. бележки от лекции, презентации, 
изображения и графики, казуси и т.н. Тези учебни материали не могат да се 
използват директно, като се предоставят само от уеб сайт. След стартирането на 
електронното обучение в НБУ повечето от преподавателите предлагаха като 
съдържание на курса обикновен текст или научни статии. Електронното обучение 
обаче се различава от обучението лице в лице и изисква специфични формати – 
видеолекции, презентации, сериозни игри, интерактивни симулации на реални 
процеси, съвместна работа. Необходимо е да се адаптират съществуващите 
материали към новата учебна среда. 

Разработването на курса традиционно следва продуктовия подход: инструкторите 
проектират курса според тяхното разбиране на материала на курса. Учебните 
програми и учебните планове са достъпни на сайта на университета. Преди началото 
на учебната година учебните планове се преразглеждат и при необходимост се 
актуализират. Студентите осъзнават учебните цели, темите, които трябва да бъдат 
обхванати, референтните материали, графика на курса и учебните дейности като 
задачи, казуси, дискусии, тестове и т.н. Разработването на съдържанието съответства 
на учебната програма. Планирането на подходящи учебни дейности за 
самостоятелна работа на стажанта с наличното учебно съдържание също е от 



 

 

съществено значение. Мултимедия и интерактивност, присъщи на електронното 
обучение, водят до изкушението да се фокусира върху разнообразяването на 
формите, използвани за представяне на учебното съдържание. 

Според модулния подход учебното съдържание се разделя на учебни единици или 
теми. Всеки модул се състои от преглед на модула, цели, насоки на студентите – 
предварителни изисквания, ключови думи, теоретични концепции, бележки от 
лекции и презентации, четива, речник, дискусионни въпроси и дейности – задачи, 
запитвания, тестови елементи, задачи за самооценка и др. Всяка задача се състои от: 
компетенции, придобити след приключването й, ключови думи, дефиниции, 
възможно решение, примери за внедряване, допълнителни ресурси - връзки към 
фирмени уебсайтове с уроци, ако има такива, допълнителни четения и т.н. Спазваме 
се принципа на капсулиране, т.е. минимални препратки към други курсове и факти 
извън съдържанието, като по този начин се намалява зависимостта от случайно 
липсващо знание. Вместо това могат да бъдат включени кратки определения и 
обяснения, свързани с контекста, ако е приложимо. По този начин се опитваме да 
постигнем максимална независимост между различните курсове и да улесним 
различното конфигуриране на учебните програми. Основният дидактически въпрос 
е да се запази единичният обем в допустими размери при нарастване на сложността. 
В допълнение, съдържанието трябва да влияе на обучаемите на емоционално ниво 
и да доставя точното количество сложност. 

 Интерактивност - Интерактивността в електронното обучение допринася за 
ангажирането на учащите в образователния процес и улеснява активното учене. 
Предоставянето на качествено съдържание е ключовата стъпка при проектирането 
на интерактивно електронно обучение.  

Добрата интерактивност прави обучаемия активен участник в курса, тъй като може да 
варира от викторини с множество възможности за избор, тестове, сценарии за 
електронно обучение, симулации, анимационни видеоклипове и т.н. Интерактивността 
улеснява изучаването на съдържанието на курса. В допълнение, той насърчава размисъл 
и насърчава мотивацията на учениците. Има четири нива на интерактивност: 

 пасивна с малко или никакво взаимодействие, напр. прости изображения, 
видеоклипове, тестови въпроси, използвани за въвеждане на понятия; 

 ограничена – предлага на обучаемия известен контрол върху напредването на 
учебния процес чрез навигационни менюта, анимации, мултимедия, интерактивни 
упражнения; използва се за развитие на основни умения; 

 умерена – обучаемият има много повече контрол върху учебния процес чрез 
персонализирано аудио, симулации и разклонения; прилага се за преподаване на 
проблемни дейности; 

 пълна - обучаваният има най-висока степен на контрол върху учебния процес чрез 
сложни анимации, игрови технологии и др.; прилага се, когато се очаква от 
обучаемите да прилагат знанията си в реални житейски ситуации. 

Не всички видове интерактивности са еднакво ефективни. Зависи от темата, типа 
аудитория и техническата инфраструктура. 



 

 

 Оценяване - Обучаемите се оценяват по предмета през семестъра (текущ контрол) 
или в края на семестъра. Зависи от вида на публиката. Окончателната оценка се 
основава на поне два компонента (индивидуални оценки), като за всяка оценка се 
прилагат най-малко две форми на оценяване (например писмена и практическа част 
от писмен тест). Студентите могат да пропуснат финалния изпит, ако участват 
успешно в текущия контрол. Повечето студенти се възползват от оценката по време 
на семестъра. По този начин постигаме активното участие на учениците в учебния 
процес. Студентите, които предпочитат изпити в края на семестъра, или работят, или 
са се провалили по време на текущия контрол. 

Moodle улеснява както текущата, така и крайната оценка, тъй като системата 
предлага възможности за тестване на знанията и компетентността на учениците чрез 
онлайн тестване. Онлайн изпитите позволяват по-голяма гъвкавост при планиране 
както за студенти, така и за преподаватели. Въпреки че настройването на банката от 
въпроси е отнемаща време дейност, елементите на теста могат да се използват 
повторно и изпитите на студентите се оценяват автоматично. Освен това, 
незабавното оценяване на онлайн изпитите позволява на студентите да получат 
бърза обратна връзка относно своите постижения. Освен това става възможен тест 
за самооценка. 

Счита се за особено полезна функцията на Moodle за проследяване на активността на 
отделния ученик. Разглеждайки регистрите, имаме надеждна обратна връзка за 
действията на учениците. В допълнение, качените задачи на студентите могат лесно 
да бъдат проверени срещу плагиатство и други форми на нечестност в училище 
(фиг.2). В допълнение, за всяка тема на курса възможността за назначаване на 
седмична онлайн дейност: дискусия, групов проект, обратна връзка от партньори и 
т.н. е много продуктивна. Молим учениците да публикуват публикации и да участват 
в различни форуми. Електронното оценяване на заданията позволява на инструктора 
да изпраща лични коментари на всеки ученик за по-добро разбиране. 

 Обучение на преподавателите - Лекторите така или иначе се нуждаят от обучение, 
тъй като трябва да създават учебно съдържание. Ясно е, че това ще изисква 
специални и допълнителни усилия. Ако този факт бъде пренебрегнат, въвеждането 
на електронното обучение ще се провали. Лекторите се появяват в нова роля, а 
именно като сценаристи и режисьори. Те изграждат „истории“, върху които може да 
се придобие учебно съдържание. Компетенциите са дефинирани изрично, за да се 
улесни навигацията на обучаемите в рамките на курсовата работа и техния избор на 
път на обучение. 

В НБУ преподавателите се обучават по функциите на Moodle, които улесняват 
работата им, напр. колко лесно да настроите групови или лични задачи и да 
проследявате тяхното изпълнение или как да предоставите допълнително учебно 
съдържание. Прилагат се общи техники за преподаване по отношение на 
спецификата на електронното обучение. Например, „експозицията“ може да бъде 
разнообразна с интерактивни упражнения. „Активният метод”, т.е. неуправляваното 
учене, може да се приложи като изпълнение на различни задачи, работещи в групи 
или индивидуално. Когато се изпълнява „демонстрация“, обучаемите повтарят 



 

 

демонстрираната дейност, подкрепена от инструкции, предавани от 
комуникационни устройства. 

 Всички курсове са едновременно достъпни в Moodle - Експерти на НБУ са провели 
специално проучване за готовността на студентите за електронно обучение. 
Резултатите дават основание да се заключи с увереност, че студентите са готови да 
вземат различни курсове, преподавани чрез LMS.  

Освен това студентите предполагат, че учебното съдържание за всеки курс ще бъде 
достъпно чрез Moodle. Те очакват да намерят актуална информация за графика на 
курсовете, задачите, учебното съдържание и т.н. Ще бъдат разочаровани, ако само 
някои курсове се предлагат чрез LMS. Поради тази причина НБУ дава възможност на 
всички лектори да работят с LMS. За всички учебни програми е предвидена рамка от 
празни курсове. Лекторите могат да попълват, променят учебното съдържание и да 
предписват удобни учебни дейности. Разбира се, някои преподаватели остават 
скептични по отношение на предимствата на дигиталните форми на обучение и 
предпочитат традиционни/конвенционални лекции. Университетът предоставя 
различни стимули на участниците в електронното обучение. 

Обобщавайки, електронното обучение трябва да се прилага изцяло за всички 
програми, предлагани от университета. 

Казус / Най-добра практика #2 

Стратегия за развитие на електронното и дистанционно обучение в Софийския 
университет (СУ) https://www.uni-sofia.bg/eng  

В разработената Стратегия терминът „електронно обучение” ще се използва с две от 
основните му значения: 

1) като "смесено обучение" - горната дефиниция на електронното обучение в широк 
смисъл с разнообразна комбинация от традиционни и електронни елементи в него; 

2) като "дистанционна форма на електронно обучение" или "дистанционно електронно 
обучение" (за доминиращи елементи за онлайн обучение). 

Стратегията за електронно обучение има за цел да определи посоката на неговото 
развитие в Софийския университет, да даде конкретни насоки за работата на 
управленския, академичния и административния персонал, участващ в проектирането и 
реализирането на този вид обучение, както и в оценяването и осигуряването на неговото 
качество. 

Реализацията на Стратегията ще повиши престижа на Софийския университет като 
институция, предлагаща висококачествени образователни услуги в съответствие със 
съвременното развитие на теорията на образованието и образователните технологии, 
прилагайки научно обоснован подход при проектирането на тези нови услуги, базирани 
на научни изследвания. резултати и доказани постижения в практиката на електронното 
обучение в световен мащаб. 

https://www.uni-sofia.bg/eng


 

 

Стратегията се основава на презумпцията, че електронното обучение е свързано с учене, 
а не технология, и че трябва да бъде изградено върху шест ключови принципа: постоянна 
връзка между учащи и учители; гъвкавост на учебната и учебната среда; интерактивност; 
сътрудничество; мотивация и ангажираност на учениците; индивидуализация на 
учебния процес. В този смисъл Стратегията предлага насоки за действие въз основа на 
нуждите и изискванията на учениците и качеството на тяхното обучение. 

Ключови цели за развитието на електронното обучение и дистанционното обучение 
(ЕДО) 

В рамките на 5 години Софийския университет ще: 

1. въведе електронното обучение, включително в дистанционната му форма, като 
интегриран, признат елемент на образованието и фактор за подобряване на 
качеството на преподаване и учене в СУ; 

2. повишаване качеството и гъвкавостта на обучението на студентите и академичния 
състав; 

3. има добре разработен и изпитан подход за създаване, поддържане, поддържане и 
разпознаване на модули и програми, които съдържат значителен дял от електронно 
базирани и поддържани учебни дейности и съдържание, включително изцяло 
дистанционно обучение; 

4. разработва и прилага научно обоснован и доказано ефективен педагогически 
модел за реализиране, поддържане и оценяване на качествено електронно обучение, 
включително в дистанционната му форма; 

5. проучва, установява и отговаря на изискванията за специфично ресурсно 
осигуряване на електронното обучение, включително в неговата дистанционна 
форма, и ще адаптира съществуващата си система за ресурсно осигуряване и 
администриране на обучението към тези изисквания; 

6. ще разработи инвестиционна стратегия за предоставяне на надеждни и адекватни 
електронни образователни услуги, помощен персонал и инфраструктура за 
предоставянето им както на университетския персонал и обучаемите, така и на широк 
кръг външни потребители на образователни услуги. 

Насоки за постигане на целите 

Насока 1. Електронни ИКТ в подкрепа на качествено обучение 

1. Чрез своята стратегия за електронно обучение и дистанционно обучение Софийският 
университет се ангажира да създава условия и осигурява висококачествено преподаване 
и учене, подкрепено от съвременни електронни информационни и комуникационни 
технологии за ученици от всички форми и нива на обучение, включително въвеждането 
на дистанционно обучение. на електронното обучение. 

Университетът признава потенциалните ползи от електронното обучение по отношение 
на: 

• прилагане на ориентиран към учениците и персонализиран подход към 
обучението; 



 

 

• подпомагане на учениците за постигане на по-високи нива на контрол в 
организацията на собственото си образование. 

2. Университетът има за цел да предостави на студентите възможностите за електронно 
обучение на всички образователни нива и във всички програми, курсове и модули, като 
им позволява да развият информационни умения, които са ключов компонент на 
съвременното „образование“, подпомагащи формирането на млади хора и 
професионалисти, способни да живеят и работят в икономика, основана на знанието и 
да повишат своята конкурентоспособност на пазара на труда. 

3. Университетът се ангажира да подкрепя и улеснява интегрирането на електронното 
обучение в учебните програми. SU ще подкрепя, мотивира и стимулира иновациите в 
електронното обучение, електронното оценяване, услугите за електронно обучение за 
студенти и електронната обратна връзка и иновативните педагогически подходи, 
свързани с тях, като улеснява разпространението на добри практики в тези области. 

4. Университетът признава уникалната възможност, която предлага технологията, за да 
подкрепи независимостта на студентите в обучението им, докато работят в 
университета, у дома или на работа. Електронното обучение ще се използва за 
подпомагане на дистанционното обучение и различни педагогически подходи за 
неговото прилагане. СУ се задължава да осигури разработването на адекватни 
механизми в подкрепа на разработването и утвърждаването на модули/програми за 
електронно обучение и дистанционно обучение. 

5. Университетът ще продължи да предоставя хардуерна и софтуерна поддръжка за 
улесняване на достъпа до учебните ресурси, предоставени в кампуса (включително 
връзката между тях), както и да извършва уеб базирано обучение и комуникация между 
всички членове на университетската общност, независимо къде се намират. 

6. Университетът ще оцени възможностите на виртуалните учебни среди за подобряване 
на достъпа и възможностите за обучение на студенти със специални образователни 
потребности, както и за адаптирането им, където е възможно, към техните специфични 
нужди. 

7. Университетът ще въведе и разшири използването на софтуер за откриване на 
плагиатство и ще използва технологията като средство за предотвратяване на това 
явление. 

Насока 2. Информационна инфраструктура 

1. Основни принципи, залегнали в основата на решенията за използване на среди за 
електронно обучение: 

• достъпност за използване от всички потенциални потребители; оперативна 
съвместимост и особено с административната система на СУ; 

• устойчивост 

• цена. 



 

 

2. Университетът ще работи за осигуряване на студентите с бърз достъп до електронни 
ресурси с минимални усилия, чрез интегриране на вътрешни системи и прилагане на 
технологии за улесняване на външните взаимодействия. 

3. Със създаването на хранилища, подходящи за разпространение на различни видове 
дигитални учебни ресурси, университетът ще положи всички необходими усилия за 
зачитане на авторското право. 

Насока 3. Квалификация на персонала в областта на електронното обучение 

1. Университетът осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията на 
университетския персонал – академичен и административен – по отношение на знания, 
умения и компетенции в областта на електронното обучение. SU се ангажира да осигури 
подходящо обучение, подкрепа и ресурси за персонала в дългосрочен план, за да 
гарантира развитието и подкрепата на електронното обучение. 

2. Университетът ще подпомага групите за професионална комуникация и развитие на 
персонала. 

3. Отчитайки, че подобряването на качеството на образованието се осигурява и чрез 
проучване на неговото състояние и вземане на управленски решения на тази основа, SU 
ще подкрепя изследователски проекти и общности, насочени към изучаване на 
състоянието и развитието на електронното обучение, както и капацитета за 
предоставяне на академичен и административен персонал. 

Насока 4. Оценяване и поддържане на качеството на електронното обучение и 
дистанционното обучение 

Университетът е длъжен да предоставя висококачествени възможности и ресурси за 
електронно обучение, съпоставими и съвместими с образователните услуги, които 
предлага чрез други средства. За да постигне това, SU се ангажира да предостави 
следното: 

• непрекъснат и задълбочен процес на проверка, наблюдение и поддръжка на 
предлаганите образователни услуги, който има за цел да осигури качеството и 
стандартите на образованието като цяло и на електронното обучение в частност; 

• ясни механизми за насърчаване и разпространение на добри практики при 
използването на електронното обучение за подобряване на качеството на 
университетското образование; 

• организиране на събития като семинари, кръгли маси, конференции и др. за 
запознаване на академичната общност, както и за национално и международно 
представяне на постиженията и добрите практики на СУ в областта на 
изследването и приложението на електронното обучение. 

Насока 5. Административна инфраструктура 

1. За осъществяване на дейностите по настоящата стратегия се създават и/или 
реорганизират следните структури: 

- Стратегическа група от експерти; 

- Университетски център за дистанционно обучение; 



 

 

- Университетски център за електронно обучение. 

Техните имена, характер, правомощия, длъжност в структурата на университета и 
координацията им с други съществуващи звена ще бъдат определени в Правилника за 
провеждане на електронно и дистанционно в СУ. Правилата ще бъдат изготвени от 
Стратегическата експертна група, като се вземе предвид опитът на номинално 
съществуващия Център за дистанционно обучение. 

2. Разработването, апробацията, акредитацията на електронни дистанционни курсове и 
програми за трите образователно-квалификационни степени се извършват от 
факултетите на Софийския университет с научната и логистична подкрепа на 
административната структура/сектор на университета, координиращ електронното 
обучение и дистанционното обучение. 

3. Университетска административна структура/сектор, координиращ електронното 
обучение и дистанционното обучение, ще може да инициира разработването на 
интердисциплинарни програми и курсове с участието на няколко факултета, както и 
изследователски проекти, насочени към електронно обучение, дистанционно, мобилно 
обучение и учене през целия живот.  

Нива на изпълнение на стратегията за електронно обучение 

1. Създаване на инфраструктурата за управление на университета (Университетски 
център за електронно обучение и дистанционно обучение, СУ Информационен център, 
Факултетни центрове - определящи тяхната структура, състав, правомощия, задължения, 
компетенции), отговарящи за изпълнението на стратегията за електронно обучение. 

2. Създаване и поддържане на техническа и технологична инфраструктура за 
провеждане на ЕДО (въз основа на съществуващата и нейното надграждане), която да 
осигури компютърно/мрежово осигуряване на електронните обучителни 
курсове/дейности и достъпа на студентите/персонала до тях - на адрес университетско 
и на факултетно ниво. 

• Избор на платформа(и) за електронно обучение. Какъв е балансът между 
централен, факултет, индивидуален контрол върху избора на електронна среда, 
електронно съдържание, публикуване на електронни материали и поддръжка на 
електронни курсове? 

• Електронна интеграция на академични и административни системи. До каква 
степен и до каква степен платформата за електронно обучение се интегрира (или 
позволява интеграция) с други университетски софтуерни системи? 

3. Преподаване, учене и ресурси 

• Кой участва в създаването на материали за електронно обучение – учители, 
софтуерни специалисти, екипи, представляващи и двете групи? Създаване на 
механизми за осигуряване на сътрудничество и обмен на материали за 
електронно обучение в рамките на университета. 

• Как ще бъде решен въпросът с интелектуалната собственост и правото на 
собственост върху разработените материали за електронно обучение? 



 

 

• Каква помощ/насока относно обучението във виртуална среда се предлага на 
студентите – централно, от факултети, от специализирано звено? 

4. Квалификация и поддръжка на персонала 

• Проучване на потребностите от обучение на служители и учители и 
административен персонал в областта на електронното обучение. 

• Проучване на компетенциите на персонала в областта на електронното 
дистанционно обучение. 

• Разработване на система за запознаване на персонала с електронното 
обучение. 

• Разработване на стратегия за квалификация на учителите. 

• Какво включва тази система: курсове, семинари, инструкции, достъп до услуги 
за поддръжка 

• Технологично, методическо и ресурсно обучение и подкрепа на учители, които 
ще преподават по електронен път. Определяне на базата на Стратегията и 
разработените на нея нормативни документи кой, кога и с какви средства ще 
реализира тази подготовка. 

• Определяне на годишен бюджет за квалификация и подпомагане на учителите 
в тази област. Разработване на политика за стимулиране на учителите да 
разработват и прилагат електронни курсове. 

5. Организация, управление, контрол и стимулиране на дейността на учителите в 
контекста на EDI 

• Проучване на натовареността на академичния персонал, ангажиран в курсове 
за електронно обучение. (Проучете опита на други университети в това 
отношение - контролирайте тази заетост в законодателен контекст, политика за 
финансово възнаграждение на персонала, който създава и преподава в курсове 
за електронно обучение - по отношение на разработване на курсове, 
разработване на материали за електронно обучение (съгласно тяхната 
категория), по отношение на онлайн заетостта и приравняването й с 
натоварването в традиционното обучение. 

• Създаване на система за насърчаване/признаване на професионалното 
развитие и развитие на персонала в областта на електронното обучение. 
Признаване на постижения и заетост в областта на електронното обучение при 
атестиране на учители, респ. в случай на диференцирано заплащане. 

• Разработване на политиката за наемане на служители от университета в 
областта на електронното обучение – проектиране на курсове и повишаване на 
квалификацията на персонала. Създаване на нови работни места за 
професионалисти в областта на ИКТ (например дизайнери на съдържание, уеб 
специалисти), така че те да могат да осигурят безпроблемното прилагане на 
интегрирано електронно обучение (смесено) и дистанционно електронно 
обучение и поддържащ академичен персонал. 



 

 

Казус / Най-добра практика #3 

Методология и работен процес за разработка и предоставяне на решения за електронно 
обучение - Бургаски свободен университет (БСУ) https://www.bfu.bg/en   

Необходима е технология както за създаване на интерактивен мултимедиен материал, 
така и за достъпността му за географски разпръснати възрастни учащи, заети с работа 
или семейни ангажименти, които не им позволяват да посещават курсове на определени 
дати с фиксиран график. 

Изграждането на ефективни инструменти за обучение и подкрепа за изпълнение 
изисква използването на модели за проектиране на инструкции за дефиниране на 
дейностите, които ще ръководят развитието. Моделът за проектиране на инструкции 
позволява да се съобщи целта и причината зад стратегията. Рамката дава изглед на 
всички основни компоненти, които трябва да бъдат включени в курса. ADDIE все още е 
един от най-широко използваните дизайнерски модели. ADDIE е съкращение за анализ, 
проектиране, разработване, внедряване и оценка. Всяка фаза на модела предлага 
възможност за итерации и промени преди преминаване към следващата. 

Адаптацията на модела ADDIE, използвана от BFU, е представена на фигурата по-долу. 

 

Фигура 5 Моделът ADDIE 

https://www.bfu.bg/en


 

 

Разработването на всякакви решения за обучение се извършва със специално внимание 
към осигуряването на качеството и неговото подобряване. По-долу са изброени някои 
решаващи фактори в това отношение: 

 Съдържание, ориентирано към учащите: Учебните програми за електронно обучение 
трябва да са подходящи и специфични за нуждите, ролите и отговорностите на 
учащите в професионалния живот. За тази цел трябва да се предоставят умения, 
знания и информация. 

 Детайлност: Съдържанието на електронното обучение трябва да бъде сегментирано, 
за да се улесни усвояването на нови знания и да се позволи гъвкаво планиране на 
времето за учене. 

 Ангажиращо съдържание: Методите и техниките на обучение трябва да се използват 
творчески, за да се развие ангажиращо и мотивиращо обучение. 

 Интерактивност: Необходимо е често взаимодействие с учащите се, за да се 
поддържа вниманието и да се насърчава ученето. 

 Персонализиране: Самостоятелните курсове трябва да бъдат персонализирани, за да 
отразяват интересите и нуждите на обучаемите; в курсове, ръководени от 
инструктори, преподавателите и фасилитаторите трябва да могат да следят 
напредъка и представянето на обучаемите индивидуално. 

Следващата фигура представя блок-схема, където са илюстрирани различните стъпки за 
създаване на учебен проект. 



 

 

 

Фигура 6 Разработка на решение за е-обучение 

Електронното обучение е удобна опция за организации в определени ситуации 
(например, когато има нужда да се достигне до много географски разпръснати учащи 
се). 



 

 

В самостоятелен курс за електронно обучение учащите могат да изучават материалите 
на курса по всяко време. Това изисква учащите да имат достъп до набор от интерактивни 
и самостоятелни материали. Улесненото или водено от инструктор електронно обучение 
се провежда в определено време и обикновено интегрира самостоятелното обучение 
със съвместни дейности като дискусии или работа в екип. Водените от инструктор 
курсове за електронно обучение използват комуникационни инструменти, които 
позволяват на обучаемите да общуват с фасилитатори и други участници в синхронен 
и/или асинхронен режим. 

Както водените от инструктор, така и самостоятелните дейности и съдържанието на 
електронно обучение трябва да отговарят на набор от стандарти за качество, за да 
гарантират ефективността на учебната програма. 

Технологично подпомогнатото обучение (често използван вместо електронно обучение) 
се определя като „преподаване и учене – което може да представлява част или целия 
образователен модел, в който се използва – което използва електронни медии и 
устройства за улесняване на достъпа, популяризиране развитие и подобряване на 
качеството на образованието и обучението”. В смесен подход сесиите за електронно 
обучение могат да бъдат интегрирани с традиционни дейности лице в лице, като се 
използват всички основни предимства на този тип обучение, както следва: 

 Работа в мрежа – Въпреки че курсът за електронно обучение има потенциал за 
работа в мрежа чрез чат стаи, съобщения и имейли, той просто не е толкова 
ефективен, колкото човешките взаимодействия в реалния живот; 

 Ангажиране и фокус – по време на обучението лице в лице, обучаемите обикновено 
са в класна стая с инструктора (фасилитатор), който е в състояние да приложи 
стратегии, за да ги държи ангажирани и ангажирани колкото е възможно повече, 
което допринася за задържането на обучаемите внимание и насърчава по-добри 
резултати. 

 Адаптивност – курсовете, които работят лице в лице, имат невероятната възможност 
да бъдат адаптирани към нуждите на учащия, когато е необходимо, докато 
електронното обучение просто предлага определени опции. 

 Дискусия и размисъл – по време на подробните дискусии лице в лице и дебати по 
тематични теми участниците може дори да се поучат от други хора и да вземат 
гледни точки, които все още не са взели предвид. 

 Незабавна обратна връзка и решаване на проблеми – ако възникне проблем, когато 
обучаемите са в сесия за обучение лице в лице, те могат просто да помолят 
инструктора (фасилитатора) да го обясни по-добре. 

Разработващ екип – роли и отговорности 

На различните етапи от процеса се изискват следните роли: ръководител на развитието; 
дизайнер на обучение (Д); експерт в предметна област (ЕПО); онлайн администратор; 
инструктор/фасилитатор; уеб разработчик; медиен редактор; специалисти по 
техническа поддръжка (ИТ персонал).  



 

 

Някои от ролите, описани в таблицата по-долу, могат да бъдат присвоени на един 
работен профил. 

Роля   Отговорности 

Ръководител разработка Координиране на всички дейности и роли в различните етапи от 

процеса и оценка на степента на трансфер на работа и резултатите. 

Управление на човешки ресурси и развитие на курсове. 

Д Отговаря за цялостната стратегия за обучение. Работи с 

ръководителя/ите по отношение на спецификацията на целта на 

обучението и комуникацията. 

Сътрудничете с ЕПО, за да определите кои умения и знания трябва 

да бъдат обхванати в курса, изберете подходящата стратегия за 

обучение и подкрепете екипа при дефинирането на стратегии за 

изпълнение и оценка. 

 

ЕПО Отговаря/т за развитието на съдържанието на курса, предоставяйки 

необходимите знания и информация. ЕПО работи в сътрудничество с 

Д и ИТ персонал, за да проектират и създават учебни обекти (според 

предоставените шаблони), както и да определят стратегия за оценка. 

Може да изпълнява ролята на инструктор при поддържащи дейности 

в класната стая и офлайн. 

Подготвя и представя учебен материал, задава задачи на обучаемите 

и да отговаря на техните въпроси. 

Уеб разработчик и медиен 

дизайнер 

Уеб разработчиците и медийните дизайнери сглобяват елементи на 

курса, разработват медийни компоненти, създават учебния софтуер, 

адаптират интерфейса на платформа за обучение и инсталират 

учебния софтуер на уеб сървър. 

Администратор на курс Управлява записването на учащите и всички дейности, свързани с 

администрирането на курса. 

Инструктор Подкрепя учебните дейности на участниците и мотивира учащите по 

време на курса; 

Създава среда, която вдъхва доверие на участниците в учебния 

процес; 

Поддържа потока на информация между различните заинтересовани 

страни. 

Мотивира на участието и улесняване и посредничество за обмен на 

участници. 

Техническа поддръжка Специалистите по техническа поддръжка са длъжни да подпомагат 

всички участници в процеса на обучение (производители и 

потребители) на всеки етап от процеса. 

 

Таблица 8 Екип за разработване 

На следващата фигура са представени областите на отговорност на ролите, включени в 
етапите на процеса на разработка, определени от методологията за проектиране на 
инструкции ADDIE (Quigley, 2019). 



 

 

 

Фигура 7 Сфери на отговорност 

Принципи за развитие на съдържание от дидактическа гледна точка 

Когато създавате цифрово образователно съдържание, независимо от формата на 
ресурса (т.е. PowerPoint, видео, аудио, работен лист, казус и т.н.), трябва да се спазва 
следната концепция за структурата на съдържанието: 

 

Фигура 8 Концепция за структура на учебно съдържание 

 

Тази структура се основава на общи подходи, използвани в учебните среди и е 
информирана от дидактически принципи и теория на обучението. Следването на тази 
структура ще гарантира, че разработеното съдържание на учебната програма ще бъде 
сбито, уместно и фокусирано, за да гарантира стойността на учебното съдържание при 
развиването на ключови знания, умения и компетенции в предметната област. 
Представената по-горе концепция очертава основните стъпки от процеса на 
разработване на съдържание. 

Стъпка 1 – Въведение, цели и задачи – Заглавието на единицата/ресурса трябва да бъде 
въведено заедно с кратко описание на единицата/ресурса; трябва да се посочат 
резултатите от обучението, както и да се очертаят основните области на съдържанието 
на единицата/ресурса. 



 

 

Стъпка 2 – Ключово учебно съдържание – действителното учебно съдържание, което е 
насочено към много специфична тема или тематичен въпрос, свързан с развиването на 
компетенции у обучаемите, трябва да бъде съобщено в тази фаза. Следователно тази 
фаза е основният елемент на единицата/ресурса и ще бъде най-дългата и най-
обширната фаза на съдържанието. 

Стъпка 3 – Заключение – Размисъл и трансфер – Тази фаза трябва да предложи някои 
въпроси или твърдения, за да помогне на обучаемия да отрази съдържанието на фона 
на собственото си развитие. 

Контекстуализирането на съдържанието по този начин ще насърчи трансфера на учене 
и ще потвърди наученото от учащия и ще помогне да се развие увереността им в своите 
роли. 

Стъпка 4 – Оценка – Механизмите и схемите за оценка, специфични за съдържанието на 
звеното, трябва да бъдат ясно посочени. 

Следването на тази структура помага да се поддържа висок стандарт за качество, 
последователност и уместност по време на цялата учебна програма. Освен това улеснява 
предоставянето на фокусирано учебно съдържание, което се основава на конкретни 
резултати от обучението и което изисква от създателя на съдържание наистина да мисли 
и планира съдържанието на своя модул, така че резултатите да бъдат постигнати. На 
фигурата по-долу е представена концепцията за структурата на съдържанието. 

От дидактическа гледна точка трябва да се спазва следното: 

 Ориентация към проблемите: Теоретичните модели и съдържанието трябва да бъдат 
контекстуализирани в реална среда, за да се гарантира, че учебното съдържание е 
практично и подходящо за нуждите на обучаемите, завършващи обучението. 
Практическото и контекстуализирано съдържание ще помогне на обучаемите да 
разберат учебното съдържание и да го приложат в съществуващата среда. 

 Резултати от обучението: Партньорът по проекта трябва да може да опише 
резултатите от обучението или целите за конкретна единица/ресурс. Използвайте 
таксономията на Blooms, когато определяте резултатите от обучението. 

 Рефериране/свързване: Необходимо е придобитите знания не само да бъдат 
отразени, но и те да бъдат реферирани, свързани и разширени, като се предлагат на 
обучаемите серия от ресурси по подобни теми, до които те могат да имат достъп като 
част от самостоятелното им обучение, за да им позволят да предприеме по-
нататъшно обучение по дадена тема, ако е необходимо. 

 Практика: За да се гарантира развитието на практическите умения у обучаемите, 
примерите и упражненията, предоставени чрез тази учебна програма, трябва да 
бъдат контекстуализирани към реални, практически ситуации и сценарии. Това също 
ще бъде добра възможност за учащите да практикуват работа в екип и работа в 
мрежа. 



 

 

Избор на авторски средства 

Инструментите за създаване, които да бъдат интегрирани в съответната ИКТ 
инфраструктура, могат да бъдат избрани въз основа на класификация на методите за 
електронно обучение, където се разграничават следните основни класове: 

 Експозитивни методи – получаване на нова информация (напр. презентации, казуси, 
работещи примери, демонстрации) 

 Приложни методи – активни процеси, които обучаемите използват, за да изпълняват 
процедурни и базирани на принципи задачи и да изграждат нови знания (напр. 
демонстрационни-практикуващи методи, помощни средства за работа, упражнения, 
базирани на казуси, ролеви игри, симулации и сериозни игри, ръководени 
изследвания, работа по проекти) 

 Методи за сътрудничество – социални измерения на ученето (напр. онлайн 
дискусии, съвместна работа, обучение от връстници) 

 Методи за оценяване – Има два основни типа оценяване: обобщаващо оценяване и 
формиращо оценяване. Те понякога се наричат съответно оценка на ученето и 
оценка за учене. 

Има много категории инструменти за създаване, които се различават по своите 
характеристики, ниво на сложност, инсталационен сайт (т.е. настолен или уеб-базиран) 
или визуален графичен интерфейс. Тези инструменти варират от много прости 
конвертори на Microsoft PowerPoint до мощни инструменти за бързо електронно 
обучение. Тези по-сложни авторски инструменти, наричани самостоятелни кутии с 
инструменти, не разчитат на други инструменти; целият курс за електронно обучение е 
създаден само в рамките на един интегриран набор от инструменти. Всички 
инструменти за авторство трябва да имат някои ключови възможности, включително: 

 интерактивност и навигация – управлявано от меню съдържание и възможност за 
придвижване в съдържанието; 

 редактиране – издател на съдържание за по-лесни промени/актуализации; 
 визуално програмиране – използване на бутони, икони, drag-drop графика; 
 предварителен преглед/възпроизвеждане – възможност да видите или тествате 

текущ проект; 
 междуплатформена оперативна съвместимост – може да работи на всички 

платформи; 
 оперативна съвместимост между браузъри – може да работи на различни 

браузъри; 
 интеграция – с водещи приложения за електронно обучение и модели за 

съответствие (Съответствие със стандартите SCORM /Sharable Content Object 
Reference Model/ и AICC /Aviation Industry Computer-Based Training Committee/ за 
доставка на LMS); 

 предоставяне на учебното съдържание в множество формати – възможност за 
използване на SCORM за LMS, Web, CD-ROM и т.н.. 
 



 

 

 
 

Експозитивни методи Формат на доставка Предимства Недостатъци 

Презентации, казуси, 
примери, демонстрации, 
използвани за улесняване на 
усвояването на 
концептуални и фактически 
знания, ориентация, 
мотивация, промяна на 
отношението 

Прости учебни ресурси - 
документи и PPT 
презентации doc, pdf, ppt, 
jpg. и т.н. 

Бърза 
разработка чрез 
стандартни 
авторски 
приложения 

Няма 
интерактивност 
(пасивно учене) 

Интерактивен 
мултимедиен урок 

Гъвкавост при 
използване на 
различни 
стратегии 

Нужда от 
високоскоростна 
връзка 

Уебкастинг (видео уроци и 
подкаст) 

Не сложна 
разработка 

Пасивно и 
изискващо 
добра връзка 

Уебинари 
(видеоконференция, 
аудиоконференция, 
базирани на чат) 

Интерактивни и 
изискват малко 
усилия за 
преобразуване 
на материали 

Лекторът трябва 
да е подготвен 
да преподава 
онлайн и да 
използва 
подходящи 
помощни 
материали 
Налична 
интернет връзка 

Виртуална класна стая 

Таблица 9 Експозитивни методи 

 

 

Приложни методи Формат на доставка Предимства Недостатъци 

Метод на 
демонстрация 

Комбинация от 
анимация и 
оперативна 
симулация 

Илюстрирани 
практически процедури 
– улесняват 
придобиването на 
процедурни знания и 
умения. 

Трябва да се вземе 
предвид наличната за 
учащите Интернет връзка. 

Виртуална класна 
стая (използва се и 
споделяне на 
приложения) 

Помощни средства 
за работа 

Документи като 
контролни списъци, 
технически речници, 
шаблони, 
ръководства и др. 

Осигуряване на 
навременна 
информация и насоки. 

Нуждае се от сложна 
система за онлайн помощ 
и поддръжка. 

Онлайн помощ 



 

 

Упражнение, 
базирано на казус 

Интерактивен урок 
за е-обучение 

Осигуряване на високо 
ниво на интерактивност 
– улеснява 
придобиването на 
сложен и богат 
образователен и 
практически опит. 

Трябва да се вземе 
предвид наличната за 
учащите интернет връзка 
Отнема много време за 
проектиране. 
Скъпо за създаване на 
мултимедийни 
симулации чрез сложни 
авторски системи. 
Нуждае се от подкрепа от 
страна на онлайн 
преподавател/инструктор 
или фасилитатор. 

Електронна 
симулация, 
базирана на 
разклонени 
сценарии 

Индивидуална 
дейност, 
подпомагана от 
инструктор 

Онлайн групови 
дейности 

Ролева игра Интерактивен урок 
за е-обучение 

Възможност за 
изследователско 
обучение, 
експерименти и 
практики, завладяваща 
виртуална среда и 
ситуации, подобни на 
реалния живот. 
Участниците в 
груповите дейности 
създават нови връзки и 
връзки в своите знания 
и разбиране. 

Трябва да се вземе 
предвид наличната за 
учащите интернет връзка 
Отнема много време за 
проектиране. 
Скъпо за създаване на 
мултимедийни 
симулации чрез сложни 
авторски системи. 
Нуждае се от подкрепа от 
страна на онлайн 
преподавател/инструктор 
или фасилитатор. 

Електронна 
симулация, 
базирана на 
разклонени 
сценарии 

Онлайн групова 
дейност 

Симулации и 
сериозни игри 

Символични 
симулации 

Студентите прилагат 
своите умения, знания 
и разбиране в реална 
среда и имат 
възможност да 
разсъждават в 
контекста.  

Отнема много време и е 
скъпо за проектиране и 
разработка. 
Трябва да се поддържа 
онлайн преподавател 
(експерт по темата). 

Образователни игри 

Изследване под 
ръководство 

Дискусионен форум, 
електронна поща, 
чат, аудио и видео 
конференция 
Wiki, блог, 
споделени 
документи 

Студентите са активно и 
критично ангажирани в: 
събиране и управление 
на информация; 
анализиране и 
синтезиране на 
информация. 

Нужна е поддръжка на 
онлайн фасилитатор за 
квалифицирана помощ и 
предоставяне на обратна 
връзка. 

Проектна работа Дискусионен форум, 
електронна поща, 
чат, аудио и видео 
конференция 
Wiki, блог, 
споделени 
документи 

Учениците прилагат 
своите знания и умения 
самостоятелно или 
заедно, за да създадат 
произведение/продукт. 

Трябва да се вземе 
предвид наличната за 
учащите интернет връзка 
Нуждае се от подкрепа от 
страна на онлайн 
преподавател/инструктор 
или фасилитатор. 

Таблица 10 Приложни методи 



 

 

 

 

Колаборативни 
методи 

Формат на доставка Предимства Недостатъци 

Онлайн 
ръководена 
дискусия 

Дискусионен форум, 
електронна поща, чат, 
аудио и видео 
конференция 

Участниците общуват, 
дискутират, обсъждат, 
спорят и споделят 
информация и опит. 

Трябва да се вземе 
предвид наличната за 
учащите интернет връзка 
Нуждае се от подкрепа от 
страна на онлайн 
преподавател/инструктор 
или фасилитатор. 

Колаборативна 
работа 

Дискусионен форум, 
електронна поща, уики, 
блог, чат, аудио и видео 
конференция, 
споделени документи, 
споделени среди 

Възможност за работа 
в екип, решаване на 
проблеми и критично 
мислене за създаване 
на общ 
продукт/работа. 

Обучение на 
връстници 

Дискусионен форум, 
електронна поща, уики, 
блог, чат, аудио и видео 
конференция, 
споделени документи, 
споделени среди 

Възможност за 
предоставяне на 
персонализирано 
обучение, съобразено 
с конкретния 
образователен 
контекст. 

Таблица 11 Колаборативни методи 
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