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ДОКЛАД

от Красимир Вълчев - министър на образованието и науката

Относно:

проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална
програма „Дигитална квалификация“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание на чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на решение на
Министерския съвет за приемане на Национална програма „Дигитална квалификация“.
Повишаването на качеството на висшето образование с оглед на дигиталната
трансформация е в съответствие със Закона за висшето образование, Стратегията за развитие
на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година, политиките за
развитие на държавните висши училища, Заключенията на Съвета на ЕС относно цифровото
образование в европейските общества на знанието и Римското комюнике на министрите от
държавите членки на Болонския процес.
Националната програма „Дигитална квалификация“ отговаря на потребността от
целенасочени усилия и инвестиции за осигуряване на високо качество на подготовката на
ученици, студенти, учители и преподаватели с оглед на дигиталната трансформация на

образованието. Програмата е насочена към преподаватели от държавни висши училища,
акредитирани по реда на Закона за висшето образование, учители от системата на средното
образование, както и към представители на бизнеса, които искат да започнат да упражняват
учителска и преподавателска дейност, което ще подпомогне обезпечаването на системата с
кадри, притежаващи високо ниво на дигитална компетентност с нагласи за усъвършенстване
през целия си професионален живот и преподаване на собствените опит и знания. По този
начин ще се допринесе и за засилване на връзката между образованието, научните
изследвания, работодателите и различните институции в системата на образованието,
включително и тези на европейско ниво, в областта на дигиталните технологии и изкуствения
интелект.
За постигане целите на Националната програма се провеждат квалификационни
обучения на учителите, преподавателите и представителите на бизнеса разпределени по
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групи. За подобряване на екипните взаимодействия между преподавателите се провеждат
квалификационни обучения в контекста на компетентностния подход. Приоритетна група са
настоящи и бъдещи преподаватели по учебни дисциплини и учители по учебни предмети и
модули, свързани с работата в дигитална среда, както и представители на бизнеса, които искат
да започнат да упражняват учителска и преподавателска дейност. Основната цел е на
програмата е чрез допълнително обучение да се преквалифицират преподаватели по други
дисциплини и да се обучат представители от практиката, за да могат да преподават
дисциплини, свързани с ИКТ и дигитализацията в различните степени на образователната
система. В рамките на програмата ще се обучат и учители по различни предмети в системата
на средното образование, за да се повишат дигиталните им умения и компетентности и да им
се осигурят възможности да се преквалифицират като учители по информатика и
информационни технологии.

Конкретните предизвикателства, към които е насочена програмата, са свързани с
необходимостта от:
-

преквалифициране на преподаватели от висшите училища по други дисциплини,
за да могат да преподават и дисциплини, свързани с ИКТ и компютърните науки,
както и да интегрират дигиталната компетентност в собственото преподаване;

-

повишаване на дигиталните умения и компетентности и преквалифициране на
учителите в системата на средното образование, преподаващи по други учебни
предмети, за да могат да преподават и информатика и информационни технологии;

-

привличане и обучаване на представители от практиката за придобиване на
специфични професионални знания, умения и компетентности, позволяващи да

започнат да упражняват преподавателска дейност или да водят практически
занятия, свързани с ИКТ и компютърни науки във висшите училища;
-

привличане и обучаване на представители от практиката за придобиване на
специфични професионални знания, умения и компетентности, позволяващи да
започнат да преподават по учебни предмети, свързани с ИКТ и компютърни науки
в системата на училищното образование.

За изпълнението на Националната програма „Повишаване компетентностите на
преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ не са
необходими допълнителни средства, тъй като се предвижда тя да бъде финансирана от
бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет, поради
което е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение 2.1. към чл. 35,
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ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата
администрация.

Настоящият проект на Решение на Министерския съвет е съгласуван по реда на чл. 32,
ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
като получените бележки и предложения са включени в справка за отразяването им.
Проектът на Решение на Министерския съвет е публикуван на интернет страницата на
Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации за
период от 30 дни. Не са получени предложения в нормативно установения срок.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове не се налага
изготвянето на справка за съответствие с европейското право, тъй като представеният проект
на акт не въвежда норми от правото на Европейския съюз.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да
разгледа и приеме предложения проект на Решение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ
Министър на образованието и науката

