
17 май – Международен ден на 
информационното общество

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
по ДИЗАЙН

„Елисавета Вазова“



17 май ИСТОРИЯ НА ПРАЗНИКА

Световният ден на информационното 

общество се отбелязва от 2006 година насам. 

Преди това 17 май е честван всяка година  

като Международен ден на 

телекомуникациите.

През ноември 2005 г. на Общо събрание, 

организирано от ООН, основните идеи и 

принципи са променени, а празникът е 

преименуван на Световен ден на 

информационното общество. Така фокусът 

на вниманието се насочва  върху значението 

на комуникациите и достъпа до информация 

с помощта на модерните технологии. 



ИНФОРМАЦИОННИ И 
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  В 

УЧИЛИЩЕ

Дигиталната компетентност е една от 

осемте ключови компетентности, 

дефинирани от Европейската комисия. 

През периода 2005-2007 беше 

реализирана Националната стратегия за 

въвеждане на информационните и 

комуникационните технологии в 

българските училища. В този период 

повечето учебни заведения в България 

направиха решителни стъпки за 

оборудване на компютърни зали, което 

допринесе  за оптимизиране процеса на 

обучение в тях и повишаване на неговата 

ефективност. Процесът продължава и до 

днес, особено след избиране на Мария 

Габриел за еврокомисар по цифрова 

икономика и общество през 2017 г.



ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

НА УЧИЛИЩЕТО

• Електронен дневник;

• Електронни ресурси – портал е-учебници, 

уроци и тестове по български език и 

литература, математика, природни науки, 

хуманитарни науки, технологии;

• Виртуална библиотека: музей, галерия, 

литература, изкуство, дизайн – мода, 

интериор, графика, реклама



РЕЗУЛТАТИТЕ

• Подобрена образователна среда;

• Въведени иновативни методи на преподаване по 

общообразователните и по професионалните предмети;

• Повишено качество на медийната грамотност на 

учениците;

• Системна работа за безопасен интернет и превенция 

от кибер – заплахите и онлайн предизвикателствата;

• Активни изяви на учениците - изготвяне на клипове, 

презентации, онлайн изложби и др.;

• Информираност на родителите чрез електронния 

дневник, сайта и фейсбука на учебното заведение;

• Различни онлайн административни услуги, които 

спестяват време на родителите и на учениците.



Онлайн обучение в условията на 
пандемията covid-19

Пандемията от COVID-19 постави българските 

училища, а и цялото общество, в условията на 

изпитание за предпазване от заболяването, а в 

същото време и продължаване на процесите на 

работа във всички сфери на обществения живот. 

Организирането и успешното провеждане на 

онлайн обучението в ПГД “Елисавета Вазова” стана 

възможно благодарение на натрупания опит в 

дигитализацията на учебно-възпитателния процес, 

високата компетентност на педагогическите 

специалисти и добрата подготовка на учениците. 

Създаден е сериозен учебен ресурс, групи в Zoom и 

Discord за онлайн обучение, в които са включени 

всички ученици, използват се електронните 

учебници, както и подготвените във виртуалната 

библиотека материали.



Честит Международен ден на 
информационното общество! 

Изготвил: д-р Биляна Стоименова
учител в ПГД „Елисавета Вазова“


