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Skills Norway 
(Умения-Норвегия) 
е Дирекция 
отговаряща за 
ученето през целия 
живот към 
Министерството на 
образоването и 
науката в Норвегия 



Сфери на работа  

 

• Основни умения 

• Интеграция на имигрантите 

• Професионално ориентиране 
през целия живот  

• Валидиране на вече придобити 
знания 

• Изследвания  

• Норвежката култура и ценности – 
курс за обучение на търсещи 
убежище  



Дигитални базови умения   

 

Процент на 
населението, 
използващо Интернет 
и цифрови 
инструменти: 

14 % не са 
потребители, или са 
слаби потребители  



Дигитални умения 
Дигиталните умения включват 

умение да се използват 

ефективно и отговорно 

цифрови инструменти, медии 

и ресурси за решаване на 

практически задачи, 

намиране и обработка на 

информация, проектиране на 

цифрови продукти и 

предаване на съдържание. 



Дигиталниумения 
Ниво 1 

Да можете да прибегнете до 

цифрова информация, 

когато е необходимо, да 

използвате цифрови 

инструменти и да сте 

запознати с прости 

предпазни мерки при 

използване на Интернет. 



Дигитални умения 
 

Ниво 2 

Да можете да използвате 

активно цифрова 

информация и да 

употребявате тази 

информация в нова среда и 

нови ситуации. Цифровите 

инструменти и услуги са 

известни и се използват. 



Дигитални умения 
 

Ниво 3 

Разсъждаващ потребител на 

сложни цифрови 

инструменти и услуги. 

Създаването на лична 

информация, базирана на 

ИКТ, се адаптира към 

ситуацията и се основава на 

предходен опит. 



 
 
 
Профил на основните 
умения за работа 
 

 
Профилите описват как всяко от 
основните умения се използва в 
определена професия. 

19 различни профила 

 

• Езикова грамотност 

• Математическа грамотност 

• Устна комуникация 

• Цифрова компетентност 

 
 



Профил на основните 
умения за работа  
Използване на ИКТ 

 

  
 

Ежедневно един дърводелец прави следното:   

• комуникира с работодателя и клиентите си по 
електронен път 

• въвежда и проверява задачите и срещите в 
електронния календар  

• проверява дали са изготвени електронни 
заповеди за работа и отчети 

• поръчва части от склада или доставчика, 
според изискванията 

• използва електронно оборудване за 
извършване на измервания 

• търси информация и инструкции в Интернет 
и интранет 



Профил на основните 
умения за работа  
 
 

  
 

Един дърводелец редовно прави 
следното: 

• попълва информация за изпълнените 
задания 

• проверява състоянието на склада и 
времето за доставка в електронна 
система за инвентаризация 

• изпраща имейли с прикачени файлове 

• попълва електронни  графици 

• използва различни програми за данни 

• изпраща и получава текстови 
съобщения 

• използва смартфон и таблет с различни 
приложения, свързани със задачи 



Профил на основните 
умения за работа  
 

  
 

 

  

Понякога дърводелецът върши следното:  

• използва електронни таблици или други 
електронни изчислителни инструменти 

• използва компютърни програми за 
рисуване, за да планира бъдещи сгради 
или конструкции 

• използва GPS, за да стигне до адреса на 
клиента 

• сравнява цените на различни доставчици 

• проверява цифрови тръжни услуги в 
Интернет 

• прави цифрови снимки, за да 
документира несъответствия или 
извършена работа 



Профил на основните 
умения за работа  
 

 

  
 

Понякога дърводелецът върши 
следното:  

• запознава се с договори и ги запазва 
за съхранение в електронен архив 

• използва социални медии, за да бъде 
в течение и да рекламира собствения 
си бизнес 

• актуализира електронните дневници 
за пътуване 

• използва стандартен офис софтуер 

• поръчва големи количества стоки за 
доставка до клиентите 



SkillsPlus  
(Умения плюс) 
Целта на SkillsPlus е да даде възможност 

на възрастните да придобият основните 

умения, които са им необходими, за да 

бъдат в крак с изискванията и 

промените в съвременния трудов живот 

и гражданското общество.  

До момента - 85 000 участници. 

16 милиона евро през 2020 г. 

 



Направете си тест 
Тази проверка ви помага да оцените своите 
компютърни умения. Ще получите индикация за 
това, на което сте способни и какво можете да 
подобрите. 



Направете си тест 

Дигиталният тест е на общо ниво, 
темите за теста са: 

• Процедури за вход и изход от 
обществени услуги 

• Използване на търсачка за намиране 
на информация, продукти и услуги 

• Сигурност на данните и нетикет 
(основни правила за общуване в 
мрежата) 

• Цифрова комуникация 

• Медии и забавление 

• Социални медии 

 



Направете си тест 



Лесно онлайн с @nett 

• Онлайн курс за обучение 



Електронно обучение за учители и 
преподаватели 

• Онлайн курс за обучение 



Преведени ресурси също така на  

• тигриня 

• урду 

• английски 

• арабски 

• сомалийски  

• полски 

3 нива за учители и 
преподаватели  

• Използване на смартфони 

• Влизане в системата 

• Електронна поща 

• Банкиране 

• Приложения 

• Сигурност онлайн 

• Обществени услуги 

• Данъци 

• Facebook и други 

 

 

Digidel.no (Digi share) 



Министерство на местното 
управление и модернизацията  

 

За всички се разработва 
стратегия за цифрово бъдеще. 

Digital през целия живот 

Бъдещето е цифрово (Digital)  


