
МЕЖДУНАРОДЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОНЛАЙН ФОРУМ-ВАРНА

„ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И

СПЕЦИФИКАТА НА ПОКОЛЕНИЯТА

НУРТЕН  МЮЗЕКЯР-СЕЛИМОВА

ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ БЪЛГАРИЯ ВАРНА



Информационните и комуникационните технологии 

трансформират целия ни живот. Последните години 

бяха белязани от изключително развитие в областта 

на дигитализацията. Светът е различен. 

Нарастващото използване на технологиите във 

всекидневието подпомага внедряването им и в учебна 

среда. Бързите промени в света засягат и 

образованието. 

Дигиталното израстване на човечеството, 

пандемията, както и нуждата от задържане на 

вниманието на това поколение доведоха до използване 

на нови подходи  в обучението. 



Дигиталната трасформация в образованието служи за по-пълно 

представяне на образователни материали и повишава ефективността на 

обучението .

Това води към подобряване, улесняване и надграждане на учебния процес.

Основната задача на дигиталната трансформация на училището е 

намирането на начини за насърчаване на иновациите в образованието. 



Най-важните елементи на дигиталната трансформация на училището 

са всички ученици да се обучават по смесен модел, базиран на ИТ 

платформи и учителския състав да е обучен за ефективно използване на 

ИКТ.

Взаимодействието между учител и ученик се осъществява чрез ШКОЛО, 

GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE CALENDAR, GOOGLE MEET, GOOGLE 

FORMS ,LEARNING APPS , MINECRAFT: EDUCATION EDITION и други.



Все повече учители използват дигитални решения за образование- материали за 

подготовка на урок, поднесен по интересен начин, дигитални инструменти за проверка на 

знанията на ученика, интерактивни дъски и други. Те са част от целия образователен 

процес , водят до по-атрактивно представяне на образователните материали и 

повишават ефективността на обучението.

планиране преподаване
проверка на 

знанията



Основният процес, засегнат от 

дигиталната трансформация е 

процесът на обучение. Ще изброя 

някои от дигиталните решения , 

които използвам:

- онлайн материали;

- LMS;

- умни класове;

- интерактивни средства;

- геймификация.



Едно от основните предимства на дигиталната трансформация е  свързано с успеха на 

учениците и тяхното обективно  оценяване. Цифровите решения, използвани през този 

етап са:

- онлайн тестове;

- интерактивни листи;

- онлайн сертификати.

Дигитализирането на изпитването премахва субективизма и помага на учениците да са 

по-спокойни през този процес.



Внасянето на елементи от игра в образованието може да направи учебния 

процес по-интерактивен и вълнуващ. Ако учителят е подготвен да използва 

съвременните технологии ефективно , това може да доведе до повишаване 

нивото на мотивация у ученика и да развие интереса му към нови знания и 

умения.

Геймификацията е фокусирана  върху  желанието на ученика  да постига по-

високи резултати. Учениците  предпочитат естествения начин за 

придобиване на знания, който се постига чрез играта.



Дигиталната трансформация в образованието ни показа, 
че информацията може да бъде достъпна навсякъде и по 
всяко време. За да бъде в крак с времето училището се 
промени.Тази промяна включи използването на 
иновативни технологии, атрактивни форми на 
преподаване, създаване на съдържание за електронно 
обучение.Въпреки, че целия процес не протича гладко, 
изводът е , че дигиталното обучение е бъдещето.


