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ДЕКЛАРАЦИЯ 

oтносно развиване на дигиталните умения на младите хора в България 

 

 

Ние, 90 представители на местни младежки парламенти и съвети от цялата страна, 

участници в XI-та младежка среща в Горна Оряховица „Дигиталните технологии и 

младите хора“, организирана от Горнооряховски младежки парламент в периода 30.03-

01.04.2018 г., дефинираме нуждата от повишаване на дигиталните умения сред младите 

хора в България с цел пълноценното им развитие в условията на 21-ви век като 

успешни професионалисти и активни членове на гражданското общество.  

Отчитаме, че 

- до 2020 г над 90 % от професиите ще изискват базови дигитални умения;  

- дигиталните умения са сред ключовите умения за успех в 21-ви век и новият 

Закон за предучилищно и училищно образование регламентира развитието на 

дигитална компетентност като задължителна част от общообразователната 

програма в училищното образование; 

- дигиталната компетентност е част от европейската рамка на 8-те ключови 

компетенции за учене през целия живот, които всеки гражданин следва да 

притежава;  

- през януари 2018 г. Европейската комисия прие План за действие в областта на 

цифровото образование, в който са включени 11 инициативи в подкрепа на 

използването на технологии и развитието на цифрови умения в образованието; 

- според Индекса за дигитална икономика и общество (DESI) за 2017 г. само 26 % 

от българите притежават основни умения в областта на цифровите технологии 

при средно за ЕС 56 %. 

В тази връзка предлагаме следните идеи, които вярваме, че ще подпомогнат развитието 

на дигитални умения у младите хора в България в рамките на тяхното образование и 

обучение:  

- Осигуряване на подходяща среда в учебните заведения в страната, която да 

интегрира нови технологии в процеса на учене;  

- Повишаване на знанията и уменията на преподавателите за работа с нови 

технологии в класната стая и преподаване на дигитални умения. Въвеждане на 

нови методи на преподаване на дигитални умения чрез адължителни и по-

ефективни обучения на учителите, които периодично да ги запознават с най-

новите технологични възможности и как да ги интегрират в процеса на 

преподаване; 

- Повече практически ориентирани занятия и възможности за стажове за всички 

ученици, чрез които да развиват дигиталните си умения в реална среда;  
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- Осигуряване на достатъчен брой съвременни дигитални устройства (лаптопи, 

настолни компютри и таблети) в учебните заведения, които да са достъпни за 

ползване от учениците в рамките на процеса на учене с цел по-лесен достъп до 

информация, самоподготовка за учебните часове и провокиране на интерес към 

ефективно използване на технологиите с цел учене.  

 

Ние сме уверени, че нашите идеи могат да бъдат приложени както на национално, така 

и на местно ниво, за да допринесат за развитието на политики и програми, които 

отговарят на нуждите на нашето поколение за развитие на дигитални умения. 
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