Приложение № 3 към т. 1,
буква „в”
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”
1.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Навлизането на технологиите във всички обществени сфери неминуемо засяга и
сферата на образованието. Освен оптимизиране на процеса на обучение и повишаване на
неговата ефективност пред образованието има и допълнително предизвикателство,
свързано с факта, че познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови
технологии, рефлектират върху всички житейски умения, свързани със социалната
реализация на индивида, неговата персонална конкурентоспособност и възможността му
за социална интеграция. Националната програма „ИКТ в училище” е продължение на
Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните
технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като
същевременно допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” - проект „ИКТ в образованието”, в частта осигуряване
на достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и
учители. Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на
националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване и
др.
2.

ЦЕЛИ

Осигуряване на национална опорна свързаност, достъп до интернет и
Пан-европейската образователна мрежа GÉANT и поддръжка на национален контролен
център

и

хелпдеск

за

управление

на

комуникациите,

съдържанието

и

ИТ

инфраструктурата, осигуряване на компютърна техника за награди за постижения на
изявени ученици и учители в сферата на ИКТ.
3.

ОБХВАТ

Програмата обхваща следните дейности:
•

Осигуряване и поддръжка на опорна свързаност на училища и достъп до

интернет и Пан-европейската изследователска мрежа

2
•

Поддържане на ИКТ хелпдеск и център за контрол и мониторинг на мрежата

и услугите
•

Осигуряване на награди за изявени ученици и учители в сферата на

информационните технологии
Общ бюджет за дейностите по програмата: 1 400 000 лв.
4.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати са, както следва:
-

сто на сто свързаност на училищата с интернет и европейското образователно

пространство при гарантиран достъп до контролния център за управление на мрежата и
съдържанието;
-

осигуряване възможност на изявени ученици и учители по-ефективно и

пълноценно да участват в изпълнението на целите на програмата и да развиват иновативен
капацитет.
5.

ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Националната програма се отчита чрез изготвяне на годишен доклад с годишна
статистика на потреблението на интернет и комуникационна свързаност във всяко
българско училище, както и списък на изявените учители и ученици, включени в различни
аспекти от навлизане на информационните и комуникационните технологии в българските
училища.

