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За проекта DigiLEAD  

Пандемията Covid-19 оказа силно въздействие върху 

всички аспекти на живота и особено върху 

училищното образование, като очерта важни 

предизвикателства и нужди за всички образователни 

системи. Кризата, както и спешният призив за 

дигитализация на образованието в днешното 

общество, налагат необходимостта от повишаване на 

компетентността на училищните ръководни екипи за разработване и прилагане на 

дигитални стратегии в техните училища.  

Именно това е целта на проекта "DigiLEAD: Подпомагане на ръководителите на 

училища за изграждане на стратегия за дигитална трансформация": да се обучат 

училищните ръководители да разберат сложността на дигиталната трансформация, като 

същевременно се предложи допълнителна подкрепа на учителите и учениците за 

подобряване на техните дигитални умения и компетенции. 

Основни цели: 

По-конкретно, проектът има за цел:  

● да подпомага училищните ръководители и персонала да разработят дигитална 

стратегия и да развият своите дигитални умения; 

● да развива компетенциите на училищните ръководни екипи за използването на 

безплатни дигитални инструменти и ресурси за подобряване на дейността на 

училището;  

● да разработи практически инструментариум, съобразен с DigCompEdu, с 

практически насоки за това как стъпка по стъпка да се разработи и внедри 

стратегия;  

● да подпомага училищата да адаптират и използват инструментите SELFIE и TET-

SAT в подкрепа на разработването на дигитална стратегия. 

Очаквани резултати:  

1. Инструментариум за Стратегия за дигитална трансформация за училищни 

ръководители (вече наличен) 

https://digilead-project.eu/toolkit/
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2. Курс за обучение на училищни ръководители за разработване на стратегии за 

дигитална трансформация (февруари 2023)   

3. Платформа за електронно обучение с мобилно приложение за внедряване на 

технологии (ноември 2023)  

4. Събиране на казуси и препоръки към политиката (декември 2023)  

 

Новини за проекта  

  

Беше проведено и предварително разискване на втория резултат – Курсът за обучение 

на училищни ръководители, който е в процес на разработка. Сега партньорите работят 

по модулите, които ще бъдат използвани за обучението на училищни ръководители в 

Атина през март 2023 г.  

Инструментариумът за Стратегия за дигитална трансформация е наличен на уебсайта на 

проекта на всички езици на партньорите. Той се състои от насоки и богати образователни 

материали в подкрепа на училищните ръководители и ръководните екипи при 

разработването и прилагането на стратегия за дигитална трансформация. 

 

 

 

 

Консорциумът DigiLEAD се срещна за 

първи път лице в лице в Кипър на 28 и 

29 юни 2022 г.  

Партньорите обсъдиха първия работен 

вариант на Инструментариума за 

Стратегия за дигитална 

трансформация за училищни 

ръководители  и определиха 

следващите стъпки за завършването му.   

https://digilead-project.eu/toolkit/
https://digilead-project.eu/toolkit/


 
 

 
 

 

декември 2022 

бюлетин  2 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein.[Project Number: 2021-1-BG01-4KA220-SCH-000032711] 

 

Партньорство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открийте ни на: 

 

  

                                                                                Our Facebook page 

(Coordinator) 

Our Instagram page Our website 

https://www.facebook.com/Digilead-101634769160268/
https://www.instagram.com/digileadproject/
https://digilead-project.eu/

