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„Ключови компетентности“ - знания, умения и
нагласи, които помагат на учащите да
постигнат личностна реализация и, на по-
късен етап от живота си, да намерят работа и
да участват в живота на обществото.
Тези ключови компетентности включват
„традиционни“ умения като:
- общуване на майчиния език,
- владеене на чужди езици,
- цифрови умения,
- грамотност и основни умения в областта на

математиката и природните науки,
както и хоризонтални умения като:
- умения за учене,
- социална и гражданска отговорност,
- инициативност и предприемачество,
- културна осъзнатост и творчество.

http://ec.europa.eu/languages/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/languages/index_bg.htm


Развитието на ключовите компетентности се 

насърчава чрез:

 осигуряване на висококачествено образование 

за всички ученици въз основа на подходящи 

учебни програми;

 намаляване на преждевременното напускане на 

училище;

 увеличаване на достъпа до образование в ранна 

детска възраст;

 подобряване на подкрепата за учителите, 

директорите на училища и специалистите по 

подготовка на учители.



Европейски проект

KEYCOMKIT «Осемте ключови компетенции за 

учене през целия живот» - 2008 г.

- Ключовите компетенции за учене през целия живот 

представляват комбинация от знания, умения и нагласи, 

от решаващо значение за развитието на човека, 

социалното включване, конкурентноспособността и 

пригодността за трудова заетост.

- Те увеличават възможностите за 

избор, повишават адаптивността към променящите се 

условия на живот и работа, правят хората социални, 

мобилни, конкурентоспособни и мотивирани.



 Модул 1: Комуникиране на майчин език

 Модул 2: Комуникиране на чужди езици

 Модул 3: Математически умения и основни 

познания в науката и технологиите

 Модул 4: Компютърни умения

 Модул 5: Обучение как да учим

 Модул 6: Социални и граждански 

компетенции

 Модул 7: Инициативност и предприемчивост

 Модул 8: Културни познания



https://ec.europa.eu/esco

https://ec.europa.eu/esco


 Трансверсалните умения и компетенции се 

отнасят до широк кръг работни места и 

професии (например умение да се преговаря, 

да се генерират нови идеи, да се работи в 

екип).

 Езици и комуникация

 Мисловни умения и компетенции -

 Нагласи и ценности на работното място

 Прилагане на придобитите знания

 Социални умения и компетенции



Прилагане на придобитите знания –

Информация и комуникация

• Създаване на електронно съдържание
• Интерактивно общуване
• Онлайн сигурност и лични данни 
• Управление на електронно 

съдържание
• Управление на хардуер
• Управление на софтуер
• Търсене на електронна информация



New Skills for New Jobs  -

2008; 2010

Digital Agenda for Europe 2020

Във всички сфери на обществото се налага 
необходимостта от трансверсални и основни 
компетенции като:

 Решаване на проблеми

 Аналитични умения

 Самоорганизиране и самоуправление

 Комуникативни умения

 Умения за правилно използване на ИКТ

 Дигитални компетентности



Ecology of Media & Information 

Literacy (UNESCO, 2011)



 Медийна грамотност

 Информационна грамотност

 Свобода на изразяване и информационна грамотност

 Библиотечна грамотност

 Новинарска грамотност

 Компютърна грамотност

 Интернет грамотност

 Дигитална грамотност

 Кино-грамотност

 Игрова грамотност

 Телевизионна грамотност, рекламна грамотност



Информационна грамотност:

 Дефиниране  и 
артикулиране на 
информационните 
потребности

 Намиране и достъпване на 
информация

 Оценка на информация

 Организиране на инф.

 Използване на ИКТ по 
етичен начин

 Споделяне на информация

 Използване на ИКТ умения 
за възпроизвеждане на 
инф.

Медийна грамотност:

 Разбиране ролята и 
функциите на медиите в 
демократичното общество.

 Познаване на условията, 
при които медиите могат да 
изпълняват своите функции

 Критична оценка на 
медийното съдържание

 Участие в медиите –
гражданско участие

 Използване на ИКТ за 
създаване на собствено 
медийно съдържание

Дигитална грамотност





„Добро управление“

 Модерна концепция за гражданството  (good 

governance), възникнала в края на ХХ век.

 Част от новите идеи за устойчиво развитие и добро 

управление се налага в политическата наука и 

публичната администрация като синоним на понятията 

„демокрация”, „гражданско общество”, „човешки 

права”, „социално развитие”. 

 Гражданското участие  - един от непосредствените 

механизми за добро управление. 



Библиотеките  и ключовите 

компетенции

 ИКТ грамотност

 Информационна грамотност

 Дигитална грамотност

 Медийна грамотност

 И още…



Добри практики



 Prensky, Marc. (2013). Digital natives, digital 

immigrants.
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