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Бележки и предложения
1. Като бенефициенти и пряко включени в програмата да бъдат
включени центрове за професионално обучение и неправителствени
организации, които имат опит в провеждане на посочените в
програмата обучения. Една от подходящите възможности е
регистрация на желаещите да вземат участие в обученията на база
предварително регламентирани критерии. Критерий за включване като
обучаваща институция може да бъде също така наличие на съответни
индустриални сертификати - например, ако някой ще преподава MS
Office пакета, да има сертификат от Майкрософт за експерт по
съответните програми.

Приети/
неприет
и
Приема
се

Мотиви
Възможност
за
организиране
и
провеждане на обученията е предвидена
и за други институции с доказан опит в
областта на обучението по ИКТ и не се
ограничава само с висшите училища,
посочени в проекта на програмата.

2. При разработване на методическите материали и учебните програми
да бъдат включени представители на бизнеса и неправителствените
организации. Както и при разработване на иновативни подходи и на
съвременни платформи за обучение.

Приема
се по
принцип

Конкретните условия и изисквания ще
бъдат разработени в условията за
провеждане и контрол на обученията.

3. Национално представените работодателски организации да бъдат
включени в контрола на качеството на провеждането обучение. Тук
специално обръщаме внимание на важния европейски подход за
гарантиране на качеството на квалификациите.

Приема
се по
принцип

Конкретните условия и изисквания ще
бъдат разработени в условията за
провеждане и контрол на обученията.

1. Да се постави допълнителен фокус върху качеството на програмата,
Становище на
квалификацията и подкрепата, която участниците получават.
сдружение
„Образование България
2030”
2. Да се предвиди механизъм за оценка на ефективността и добавената
стойност на програмата
Становището е
получено по
електронната поща

Приема
се по
принцип

Конкретните условия и изисквания ще
бъдат разработени в условията за
провеждане и контрол на обученията.

Приема
се по
принцип

Конкретните условия и изисквания ще
бъдат разработени в условията за
провеждане и контрол на обученията.
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3. Към момента показателите за изпълнение на програмата и
индикативните параметри са изцяло краткосрочни и са свързани
единствено с количествени показатели, като: брой преквалифицирани
преподаватели и учители, брой специалисти, привлечени да
преподават в областта на ИКТ. Препоръката ни е да бъдат дефинирани
и по-дългосрочни резултати, вкл. качествени такива като: повишена
мотивация на учениците да избират да се реализират в областта на
ИКТ, подобрени дигитални компетентности на студентите в
педагогически професионални направления и на учениците, обучавани
от учители или преподаватели, преминали през програмата и др.
Именно чрез извеждането на подобни дългосрочни индикатори може
да се оцени добавената стойност на програмата.
4. Библиотеките и платформите, които се създават в рамките на
различни политики и програми на МОН (вкл. и в рамките на НП
„Дигитална квалификация“) да бъдат максимално добре свързани
помежду си и при възможност интегрирани - с единен достъп и бързо
достъпване на всички теми и раздели, включени в тях.
3.

доц. д-р Галина Илиева
д-р Елена Колева
Технически
университет – Варна
Становището е
получено по
електронната поща

Не се
приема

Дългосрочният резултат е дефиниран
целите на проекта на националната
програма.

Приема
се по
принцип

Направеното предложение е в унисон с
основната политика на МОН в това
отношение.

1. Диагностика на дигиталните и педагогически умения на
университетските преподаватели и според анализа предприемане на
стъпки за повишаването им с цел адекватното им приложение в
структурирането на електронни курсове

Приема
се по
принцип

2. Издаване на учебници и учебни помагала в електронен вид за
студенти и интегрирането им в електронните платформи на
университетите.

Не се
приема

3. Дигитализиране на университетските библиотеки и интегрирането
им в електронните платформи на университетите.

Не се
приема

4. Обезпечаване с дигитални устройства и интернет на всички
преподаватели и университетски аудитории и кабинети.

Не се
приема

Конкретните условия и изисквания ще
бъдат разработени в условията за
провеждане и контрол на обученията, в
т.ч. и по отношение на диагностиката и
анализа.
Направеното предложение излиза извън
обхвата на проекта на национална
програма. За изпълнението на подобни
дейности са предвидени и други
мерки, в т. ч. финансиране по
оперативни програми.
Направеното предложение излиза извън
обхвата на проекта на национална
програма.
Направеното предложение излиза извън
обхвата на проекта на национална
програма. За изпълнението на подобни
дейности са предвидени и други
мерки, в т. ч. финансиране по
оперативни програми.
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