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Фокус на броя 

Електронно обучение в държавната 
администрация 

 

В дигиталната епоха ние сме заобиколени, всъщност направо потопени в 
технологиите. Нещо повече, скоростта на технологичните промени не показва 
никакви признаци на забавяне. Всичко това води до осезаеми промени в 
икономиката, в начина по който общуваме, взаимодействаме помежду си, а все 
по-често и в начина, по който учим. Брой 2/2016 на е-бюлетина на ИПА е 
посветен на електронното обучение – една нова възможност за обучение на 
държавните служители, реализираща се благодарение на съвременните 
информационни и комуникационни технологии. 

 

„Дигитални имигранти“ и „дигитални по 
рождение“ 

 
Интервю с проф. Румяна Пейчева-Форсайт, ръководител на Център за 
електронно oбучение към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Уважаема проф. Форсайт, Институтът по публична 

администрация започна проучване за прилагането на 

алтернативи на формалното присъствено обучение в 

държавната администрация.  

Целта ни е да се идентифицират и популяризират 

съвременни начини на неформално учене на 

работното място.  Според Вас, как информационните 

технологии могат да подпомогнат процесите на учене 

и развитие на работното място? 

  

 

Темпото на остаряване и обновяване на научната и техническа 
информация във времето на доминирани от дигиталните технологии 
общество и икономика е с пъти по-голямо от това през изминалото 
столетие. В някои области на знание информацията почти изцяло се 
обновява всеки две години. 
 

 

Прочетете тук.. 

 

http://www.ipa.government.bg/bg/alternativi-na-formalnoto-prisstveno-obuchenie-v-drzhavnata-administraciya


 

Анализи и 
коментари 

Предизвикателства пред развитието на 
електронното обучение 
Коментар на Стоян Съев, експерт към Център за електронно обучение 
към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и лектор на ИПА 

Г-н Съев, според Вас какви умения са нужни на съвременния човек за 
успешна професионална адаптация и реализация? 

Дебатът за уменията на XI век продължава 
вече почти десетилетие. Световни, 
европейски и републикански институции 
създават стратегии и програми в опит да 
дефинират тези умения. Бизнес 
организациите на работодателите също 
дават принос в този дебат. На базата на 
преглед на тези документи, аз смятам, че 

могат да се отграничат три вида умения, които като червена нишка 
преминават през всички тях: дигитална грамотност, умения за работа в 
екип, гъвкавост и адаптивност. 

Прочети тук… 

 
„E-learning industry” – перспективи за развитие и 
тенденции в електронното обучение 
Съвременно проучване показва, че 94 % от онлайн обучаемите предпочитат да 

научават нови неща чрез кратки самообучителни модули. 

 
Прочетете тук.. 

 
 
 

Добри практики 
 
 

 
 

нагоре 

Амбицията да се осигури на държавните служители в България обучение, 

което съответства на изискванията, породени от динамиката в съвременното 

информационно общество, стимулира обучителните институти да полагат 

целенасочени усилия за развитие на електронната форма на учене. На Вашето 

внимание представяме опита на ИПА, Националния институт по правосъдие и 

Националната агенция за приходите.  

 
Електронно обучение в ИПА 

Автор: Гергана Георгиева, младши експерт в ИПА 

 

Прочетете тук.. 
 

Отзиви от участници в е-курсове провеждани от ИПА: 

„Дистанционната форма на обучение се оказва много по-ефективна от присъствения 
курс, защото дава възможност за самостоятелна работа, а от там и за по-ефективно 
усвояване на материала. Освен това, както обучителят, така и обучаемият разполагат 
с повече време за работа.“  

Камен Йорданов, Министерство на образование и науката 

http://www.ipa.government.bg/bg/razvitieto-na-elektronnoto-obuchenie
http://www.ipa.government.bg/bg/razvitieto-na-elektronnoto-obuchenie
http://www.ipa.government.bg/bg/perspektivite-za-razvitie-na-elektronnoto-obuchenie
http://www.ipa.government.bg/bg/platformata-za-elektronno-obuchenie-na-instituta-po-publichna-administraciya-novi-vzmozhnosti-za-0


 

 
 
 
 
 

Добри практики 

 
 „За първи път участвам в такова обучение и съм много доволна. Темпото на работа и 
времето за изпълнение на поставените задачи се определя от участника и по този 
начин се предоставя прекрасна възможност за повторение и затвърждаване на 
материала. Добрата и своевременна комуникация с лектора също беше на ниво. 
Поздравления!“  

Елеонора Ангелова Димитрова, Министерство на икономиката 

 „Модела на виртуалният курс дава възможност за кратко време да участват голям 
брой курсисти и то без да се откъсват от обичайната си работна среда. Обменят се 
опит, умения и полезни практики.“  

Живко Любов Дочев,  Национален осигурителен институт 

„Обучението беше изключително полезно и поднесено по най-добрия начин. Много добре 
структурирано и много достъпно за усвояване. Лекторът е на изключително високо 
ниво, което даде възможност за усвояване на много нови знания и умения. Благодаря!“  

Антоанета Грозданова Станишева,  Национален осигурителен институт 
 

Дистанционно обучение в НИП  
Автор:  Янислава Андреева-Александрова, старши експерт е НИП 

 

Прочетете тук.. 

Електронно обучение в НАП 
Автор: Петя Янкова, главен експерт в ЦУ на НАП 

 

Прочетете тук.. 

Събития 
 

Шеста национална конференция по електронно 
обучение 

Конференцията се проведе на 3 и 4 
юни 2016 г. в Китен. Това е най-
големият национален научен форум 
в областта на електронното 
дистанционно обучение. В 
конференцията взе участие Гергана 
Георгиева от Института по 
публична администрация с доклад 
на тема „Платформата за 

електронно обучение на ИПА – нови възможности за обучение и 
развитие“.  

Повече информация за конференцията: ТУК 

 
 
 

нагоре 

„Дигитални граждани на Европа и света“– 
публична лекция на Жозе Мануел Барозу 

На 7 юни 2016 г.  в аулата на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ председателят на Европейската комисия в периода 2004 – 
2014 г. говори на тема: „Дигитални граждани на Европа и 
света“.                                                                                                           Прочетете тук.. 

http://www.ipa.government.bg/bg/elektronnodistancionno-obuchenie-v-nip
http://www.ipa.government.bg/bg/elektronnite-obucheniya-v-nap
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/sofijskiyat_universitet_be_domakin_na_shestata_nacionalna_konferenciya_po_elektronno_obuchenie_v_v_visshite_uchilischa
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/zhoze_manuel_barozu_mozhem_da_b_dem_patrioti_i_da_obichame_sobstvenata_si_strana_i_s_schevremenno_da_zaschitavame_obschite_idei_i_obschoto_grazhdanstvo_na_evropa


 

Предстоящо 

Лятна академия за млади лидери в държавната 
администрация  
 

Прочетете тук.. 

Електронни курсове на ИПА за периода 
септември-декември 2016 г.  

Прочетете тук.. 
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Полезни ресурси 
 
 
 
 
 
 

нагоре 
 

 Интересни факти за инвазията на информационните и 
комуникационните технологии 

o https://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE 

 Онлайн колекция от актуални статии, концепции, 
технологични решения и други ресурси касаещи 
развитието на електронните форми на учене 

o https://elearningindustry.com/  

 Интегрален университетски център за електронно 
обучение 

o http://e-center.uni-sofia.bg/  

 
Прилагане на финансов инженеринг при 
публично-частни проекти“  

http://www.ipa.government.bg/bg/novini/lyatna-akademiya-za-mladi-lideri-v-drzhavnata-administraciya
http://www.ipa.government.bg/bg/e-obuchenie-0
https://www.youtube.com/watch?v=YmwwrGV_aiE
https://elearningindustry.com/
http://e-center.uni-sofia.bg/
http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/prilagane_na_finansov_inzhenering_pri_publichno-chastnite_proekti.pdf
http://www.ipa.government.bg/sites/default/files/prilagane_na_finansov_inzhenering_pri_publichno-chastnite_proekti.pdf


 

 

Публикации  
 
е най-новото издание на Института по публична 
администрация, което излезе в началото на юни 2016 
г. Авторите – д-р Йосиф Аврамов и инж. Александър 
Банев разглеждат приложението на финансовите 
инструменти в Програмен период 2014 – 2020 г. 
 
 

Книгата е публикувана на интернет страницата на ИПА  

 
За нас 

 
 

нагоре 

 
Електронният бюлетин на ИПА е разработен от екип на дирекция 
„Обучение, международна дейност и проекти“.  

Гергана Георгиева 

Николай Бизев 

web: http://www.ipa.government.bg/bg/buletin 

e-mail: n.bizev@ipa.government.bg 

 
Институт по публична администрация, 1000 София, ул. Сердика 8, тел: 02/940 2556, Факс: 02/9809747,  

е-mail:ipa@ipa.government.bg 

Facebook страница на 

ИПА 

YouTube канал на 

ИПА 

Интернет страница на 

ИПА 
Публикации на ИПА 

http://www.ipa.government.bg/bg/prilagane-na-finansov-inzhenering-pri-publichno-chastnite-proekti
mailto:n.bizev@ipa.government.bg
https://www.facebook.com/ipa.bg/
https://www.youtube.com/channel/UCGsJQGBG0oj50tLGQbFBP6w
http://www.ipa.government.bg/bg/events/video-lekciya-na-tema-planirane-na-deynostite-za-podgotovkata-na-blgarsko-predsedatelstvo-na
http://www.ipa.government.bg/bg/publikacii_na_ipa

