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През последните години терминът „дигитална компетентност“ става все по-актуален в 
обществото на знанието: все повече такива умения се изискват от гражданите поради 
голямото присъствие на Интернет и социалните медии в ежедневния и трудовия живот. 
 
За тази цел Препоръката на Европейския парламент и на Съвета на Европейският Съюз 
от 18 декември 2006 г. относно ключовите умения за учене през целия живот (2006/962 
/ ЕО) включва дигитални компетенции в рамките на 8-те ключови умения, определени 
като основни за гражданството в обществото на знанието. Освен това през последните 
десетилетия Европейският съюз (ЕС) стартира много програми и инициативи, като 
например програмата „Програма в областта на цифровете технологии за Европа“ или 
„Коалиция за дигитални умения за осигуряване работни места“, и бяха разработени 
концептуални рамки за дигиталните компетенции, като например рамката DigCom 2.0, 
описваща тези  умения, необходими в обществото на знанието и пазара на труда, както 
и начина за тяхното придобиване.  
 
Неоспоримо е, че социалните мрежи вече не са просто средство за връзка с приятели 
и семейство, но те също са подходящ канал за комуникация за бизнес сектора и 
работните места: подходящ пример е значителната промяна в начина на набиране, 
подбора и наемането на служители, тъй като в днешно време работодателите 
разглеждат социалните медии и мрежите като ефективен инструмент за намиране на 
подходящия талант, който търсят. Това е допълнение към по-високия интерес към 
процесите на набиране, ниските разходи и бързината на отговора, които са основните 
предимства на използването на социалните мрежи като ключов канал за подбор на 
служители.  

В този контекст е ясно, че работещите трябва да придобият дигитални умения, за да се 
стремят към по-добри възможности на пазара на труда, както и да изпълняват по-
конкурентоспособно работата си в глобалния пазар, който изисква дигитални знания, 
започвайки от търсенето на работа.  

Една от основните цели на проекта „LINK-UPS” е да се развият дигиталните и медийни 
умения на нискоквалифицираните / лицата с недостатъчни умения и безработните, 
главно над 45 години, чрез иновативни инструменти с крайната цел за мотивиране и 
подготовка да изгради силна професионална идентичност и за да засили техния достъп 
до заетост. Затова е необходимо да се определят единиците резултати от учене и 
методологическата рамка на онлайн ресурсната платформа, която ще представлява 
иновативния инструмент, който ще бъде създаден в рамките на проекта за овластяване 
на целевите групи по проекта за изграждане на техните дигитални компетентности. 
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За постигането на тази цел, през първите 7 месеца на проекта, партньорите, работещи 
по него, извършиха изследователска дейност в техния местен контекст, включително 
анализирането на най-използваната платформа за намиране на работа във всяка 
страна, за да се опознае по-добре нивото на наличност на дигиталните умения сред 
целевите групи на проекта (нискоквалифицирани лица, такива с недостатъчно умения 
и безработни над 45 години), както и нуждите и изискванията на пазара на труда по 
отношение на дигиталните компетентности, с крайната цел за определяне на техните 
нужди от обучение. 

Извършеното изследване в страните партньори подчертава следното: 

 Възрастта е ключов фактор по отношение на дигиталните умения и знания. 
По-специално, нивото на цифровите уменията обикновено е обратно 
пропорционално на възрастта: намалява, когато възрастта се увеличава. 
Това може да бъде забелязано особено сред хората над 55 години, което 
прави дигиталната празнина по-голяма.   

 Нивото на образование също е ключов фактор за придобиването на 
дигитални умения: нивото на цифровите умения обикновено се увеличава, 
както и нивото на формалното образование сред индивидите.  

 Дигиталната пропаст е налице и сред жените, които обикновено имат по-
малко цифрови знания от мъжете, независимо от възрастта или 
образователното равнище.  

 Сред анализираните страни партньори България и Турция са с 
дихотомизиран сценарий: от една страна, те са страни с най-ниска средна 
стойност на дигитални умения, а от друга страна са страните с по-малко хора 
без цифрови умения (0%). Италия, Испания и Португалия като цяло 
представят стойности, подобни на средните за ЕС28. 

 Настоящият анализ на потребности, чиято пълна версия е достъпна на 
Английски език, охарактеризира два конфликтни сценария: от една страна, 
най-високият дял на наемане за целевата група на проекта (възрастни над 
45 години) се касае за работни места на високо ниво, за които се изисква 
дългогодишен професионален опит и знания; от друга страна, за 
нискоквалифицирани позиции, за които не се изисква опит, дигиталните 
умения не са сред необходимите изисквания, поставени от работодателите. 
Следователно хората със средна квалификация са и тези, които 
понастоящем имат по-малко възможности да бъдат наети. 
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 Уеб базираните платформи изискват основни дигитални умения, затова 
цифровата грамотност е необходима, за да може да се осигури достъп до 
тези платформи и те да се използват, което не винаги е съществуващ фактор 
сред работещите над 45 години. 

Научноизследователската дейност бе подпомогната и от проведени интервюта с 
професионалисти със специалност човешки ресурси във всяка страна-партньор, за да 
се разбере тяхното мнение относно познанията, които кандидат-служителят трябва да 
притежава, както и да се определи ролята на социалните медии в процеса на подбор и 
набиране на служители. Като общ резултат, цифровата грамотност се разглежда като 
начин за постигане на социална и професионална интеграция, поради факта, че в едно 
все по-цифрово общество хората трябва да знаят как да успеят в дигиталната среда в 
сферата на труда, както и в рамките на личния им живот.  

Освен това, интервюираните професионалисти в областта на човешките ресурси се 
съгласиха относно значението на дигиталната грамотност, като изискване от 
работодателите, което обаче не е специално насочено към възрастни лица над 45 
години, а по-скоро към всички служители. Всички интервюирани обаче признаха, че 
изискваното ниво на грамотност зависи от вида и нивото на работната позиция на 
бъдещия служител, както и от икономическия сектор на компанията.  

Не на последно място, интервюираните специалисти по човешки ресурси извършиха 
оценка на значимостта на дигиталните умения в съответствие с областите на 
компетентности, установени от рамката на цифровите технологии. Това включва 
обработка на информация, комуникация, създаване на съдържание, решаване на 
проблеми и безопасност. 

Чрез анализиране на данните, извършено във всяка страна по проекта, 5-те общи 
компетентности за всяка област бяха обобщени, както следва:  

Таблица 1. Петте най-общи умения, оценени в рамките на проучването LINK-UPS 

ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТТА 

КОМПЕТЕНТНОСТИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ ДА ПРИТЕЖАВА 

Обработка на 
информация 

Да може да класифицира информацията по методичен начин, като 
използва файлове и папки, за да ги локализира по-лесно. 

Да може да запазва или съхранява файлове или съдържание (напр. текст, 
картини, музика, видеоклипове, уеб страници) и да има възможност да 
бъдат възпроизвеждани след като са били  запазени. 

Да се знае, че не цялата информация в интернет е надеждна. 

Да може да запазва информацията, намерена в интернет в различни 
формати. 

Да може да търси информация онлайн, чрез използване на търсачка. 
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Комуникация 

Да може да общува с други хора, използващи мобилен телефон, 
електронна поща или чат с гласова команда (напр. Skype), като използва 
основни функции (например гласови съобщения, SMS, изпращане и 
получаване на имейли, обмен на текст).  

Да може да споделя файлове и съдържание с помощта на прости 
инструменти. 

Да е наясно, че при използването на цифрови инструменти се прилагат 
определени правила за комуникация (например, когато коментира и 
споделя лична информация). 

Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринася за 
напр. споделени документи / файлове, създадени от някой друг. 

Да може активно да използва широка гама от комуникационни средства 
(електронна поща, чат, SMS, мигновени съобщения, блогове, микро-
блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. 

Създаване на 
съдържание 

Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, 
таблици, изображения, аудио файлове) в поне един формат, използвайки 
цифрови инструменти. 

Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено 
от други. 

Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на 
бележки под линия, диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

Да знае, че съдържанието може да бъде обхванато от авторското право. 

Да може да произвежда сложно цифрово съдържание в различни 
формати (например текст, таблици, изображения, аудио файлове). 

Разрешаване на 
проблем 

Да знае как да реши някои рутинни проблеми (например да затвори 
програмата, да рестартира компютъра, да преинсталира / актуализира 
програмата, да провери интернет връзката). 

Трябва да се знае, че дигиталните умения трябва редовно да се 
актуализират. 

Да може редовно да актуализира собствените си цифрови умения. 

Да се запознаят със собствените си граници и да се опитат да запълнят 
пропуските. 

Да знаят, че дигиталните инструменти могат да помогнат при решаването 
на проблеми. Също така трябва да знаят, че цифровите инструменти имат 
своите ограничения. Когато се сблъскват с технологичен или 
нетехнологичен проблем, могат да използват цифровите инструменти, за 
които е известно, че го решават. 

Безопасност 

Да знаят, че техните собствени идентификационни данни (потребителско 
име и парола) могат да бъдат откраднати. 

Да знаят да не разкриват лична информация онлайн. 

Да са наясно, че не цялата онлайн информация е надеждна. 

Да могат да предприемат основни стъпки за защита на устройствата (напр. 
Използване на антивируси и пароли). 

Да знаят как да реагират, ако компютърът е заразен с вирус. 

 
Източник: Собствена разработка. Резултати от интервютата със специалисти човешки ресурси. 
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Освен това, петте най-важни национални компетенции са определени за всяка страна 
партньор, както следва: 
 
Таблица 2. Топ 5 национални компетенции за всяка област на компетентност и страна 
партньор 

ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ 

БЪЛГАРИЯ: 

7. Да може да класифицира информацията по методичен начин, като използва файлове и папки, за 
да ги локализира по-лесно. 

8. Да може да прави резервни копия на съхранена информация или файлове. 

2. Да знае, че не цялата информация е надеждна. 

3. Да може да запазва или съхранява файлове или съдържание (напр. текст, картини, музика, 
видеоклипове, уеб страници) и да ги извлича след като ги запази. 

13. Да може да запазва информацията, намерена в интернет в различни формати. 

ИТАЛИЯ: 

3. Да може да запазва или съхранява файлове или съдържание (напр. текст, картини, музика, 
видеоклипове, уеб страници) и да ги извлича след като ги запази. 

8. Да може да прави резервни копия на съхранена информация или файлове. 

13. Да може да запазва информацията, намерена в интернет в различни формати. 

14. Да може да използва услуги за съхранение на информация в облака. 

7. Да може да класифицира информацията по методичен начин, като използва файлове и папки, за 
да ги локализира по-лесно. 

ПОРТУГАЛИЯ: 

2. Да знае, че не цялата информация е надеждна. 

1. Да може да търси информация онлайн, чрез търсачка. 

4. Да  може да използва различни търсачки, за да намира информация. 

3. Да може да запазва или съхранява файлове или съдържание (напр. текст, картини, музика, 
видеоклипове, уеб страници) и да ги извлича след като ги запази. 

9. Да може да използв разширени стратегии за търсене (напр. оператори за търсене), за да намери 
надеждна информация в интернет.  

ИСПАНИЯ: 

7. Да може да класифицира информацията по методичен начин, като използва файлове и папки, за 
да ги локализира по-лесно. 

3. Да може да запазва или съхранява файлове или съдържание (напр. текст, картини, музика, 
видеоклипове, уеб страници) и да ги извлича след като ги запази. 

1. Да може да търси информация онлайн, чрез търсачка. 

8. Да може да прави резервни копия на съхранена информация или файлове. 

11. Да може да оцени валидността и достоверността на информацията, използвайки набор от 
критерии. 

ТУРЦИЯ: 

13. Да може да запазва информацията, намерена в интернет в различни формати. 

7. Да може да класифицира информацията по методичен начин, като използва файлове и папки, за 
да ги локализира по-лесно. 

1. Да може да търси информация онлайн, чрез търсачка. 
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6. Да може да сравнява различни източници за оценка на надеждността на намерената информация. 

2. Да знае, че не цялата информация е надеждна. 

 

 
КОМУНИКАЦИЯ 

БЪЛГАРИЯ: 

1. Да може да общува с други хора, използващи мобилен телефон, електронна поща или чат с 
гласови команди (напр. Skype), като използва основни функции (например гласови съобщения, 
SMS, изпращане и получаване на имейли, обмен на текст).  

2. Да може да споделя файлове и съдържание с помощта на прости инструменти. 

3.Да са наясно, че при използването на цифрови инструменти се прилагат определени правила за 
комуникация (например, когато коментирате, споделяте лична информация). 

8. Да знаят и да използват правилата на онлайн комуникацията ("нет-етикет"). 

5. Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринася за: напр. споделени 
документи / файлове, създадени от някой друг 

ИТАЛИЯ: 

1. Да може да общува с други хора, използващи мобилен телефон, електронна поща или чат с 
гласови команди (напр. Skype), като използва основни функции (например гласови съобщения, 
SMS, изпращане и получаване на имейли, обмен на текст). 

2. Да може да споделя файлове и съдържание с помощта на прости инструменти. 

3. Да са наясно, че при използването на цифрови инструменти се прилагат определени правила за 
комуникация (например, когато коментирате, споделяте лична информация). 

5. Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринася за напр. споделени 
документи / файлове, създадени от някой друг. 

9. Да може активно да използва широка гама от комуникационни средства (електронна поща, чат, 
SMS, мигновени съобщения, блогове, микро-блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. 

ПОРТУГАЛИЯ: 

1. Да може да общува с други хора, използващи мобилен телефон, електронна поща или чат с 
гласови команди (напр. Skype), като използва основни функции (например гласови съобщения, 
SMS, изпращане и получаване на имейли, обмен на текст). 

9. Да може активно да използва широка гама от комуникационни средства (електронна поща, чат, 
SMS, мигновени съобщения, блогове, микро-блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. 

2. Да може да споделя файлове и съдържание с помощта на прости инструменти. 

6. Да може да използва някои функции на онлайн услугите (например обществени услуги, 
електронно банкиране, пазаруване онлайн). 

3. Да са наясно, че при използването на цифрови инструменти се прилагат определени правила за 
комуникация (например, когато коментирате, споделяте лична информация). 

ИСПАНИЯ: 

1. Да може да общува с други хора, използващи мобилен телефон, електронна поща или чат с 
гласови команди (напр. Skype), като използва основни функции (например гласови съобщения, 
SMS, изпращане и получаване на имейли, обмен на текст). 

10. Да може да създава и управлява съдържание с инструменти за сътрудничество (напр. 
електронни календари, системи за управление на проекти, онлайн проверка, онлайн електронни 
таблици).  

5. Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринася за напр. споделени 
документи / файлове, създадени от някой друг. 

9. Да може активно да използва широка гама от комуникационни средства (електронна поща, чат, 
SMS, мигновени съобщения, блогове, микро-блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. 



 
 

Този проект (2018-1-PT01-KA204-047429) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската 
комисия. Настоящата публикация, излага само възгледите на автора, като Комисията не носи 
отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните 
начини за нейната употреба.  
 

2. Да може да споделя файлове и съдържание с помощта на прости инструменти. 

ТУРЦИЯ: 

6. Да може да използва някои функции на онлайн услугите (например обществени услуги, 
електронно банкиране, пазаруване онлайн). 

3. Да са наясно, че при използването на цифрови инструменти се прилагат определени правила за 
комуникация (например, когато коментирате, споделяте лична информация). 

7. Да може да предава или споделя знания с други потребители онлайн (например, чрез 
инструменти за социални мрежи или онлайн общности). 

9. Да може активно да използва широка гама от комуникационни средства (електронна поща, чат, 
SMS, мигновени съобщения, блогове, микро-блогове, социални мрежи) за онлайн комуникация. 

5. Да може да използва инструменти за сътрудничество и да допринася за напр. споделени 
документи / файлове, създадени от някой друг. 

 

 
 

СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ 

БЪЛГАРИЯ: 

1. Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, таблици, изображения, аудио 
файлове) в поне един формат, използвайки цифрови инструменти. 

2. Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено от други. 

7. Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на бележки под линия, 
диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

3. Да знае, че съдържанието може да бъде обхванато от авторското право. 

5. Да може да произвежда сложно цифрово съдържание в различни формати (например текст, 
таблици, изображения, аудио файлове). 

ИТАЛИЯ: 

1. Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, таблици, изображения, аудио 
файлове) в поне един формат, използвайки цифрови инструменти. 

2. Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено от други. 

4. Да може да прилага и променя прости функции и настройки на софтуера и приложенията 
(например да променя настройките по подразбиране). 

7. Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на бележки под линия, 
диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

5. Да може да произвежда сложно цифрово съдържание в различни формати (например текст, 
таблици, изображения, аудио файлове). 

ПОРТУГАЛИЯ: 

3. Да знае, че съдържанието може да бъде обхванато от авторското право. 

1. Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, таблици, изображения, аудио 
файлове) в поне един формат, използвайки цифрови инструменти. 

7. Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на бележки под линия, 
диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

8. Да знае как да препраща и използва повторно съдържанието, което е предмет на авторското 
право. 

2. Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено от други. 

ИСПАНИЯ: 

3. Да знае, че съдържанието може да бъде обхванато от авторското право. 



 
 

Този проект (2018-1-PT01-KA204-047429) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската 
комисия. Настоящата публикация, излага само възгледите на автора, като Комисията не носи 
отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните 
начини за нейната употреба.  
 

1. Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, таблици, изображения, аудио 
файлове) в поне един формат, използвайки цифрови инструменти. 

7. Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на бележки под линия, 
диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

2. Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено от други. 

4. Да може да прилага и променя прости функции и настройки на софтуера и приложенията 
(например да променя настройките по подразбиране). 

ТУРЦИЯ: 

7. Да може да приложи основно форматиране (например вмъкване на бележки под линия, 
диаграми, таблици) към произведеното съдържание.  

2. Да може да направи основно редактиране на съдържание, произведено от други. 

3. Да знае, че съдържанието може да бъде обхванато от авторското право. 

5. Да може да произвежда сложно цифрово съдържание в различни формати (например текст, 
таблици, изображения, аудио файлове). 

1. Да може да произвежда просто цифрово съдържание (напр. текст, таблици, изображения, аудио 
файлове) в поне един формат, използвайки цифрови инструменти. 

 

 
 

РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

БЪЛГАРИЯ: 

2. Да знае как да реши някои рутинни проблеми (напр. затваряне на програма, рестартиране на 
компютъра, повторно инсталиране / актуализиране на програмата, проверка на интернет връзката). 

9. Да може редовно да актуализира собствените си цифрови умения. 

1. Да намери подкрепа и помощ при възникване на технически проблем или при използване на ново 
устройство, програма или приложение. 

4. Трябва да знае, че дигиталните умения трябва редовно да се актуализират. 

10. Да се запознае със собствените си граници и да се опита да запълни празнините. 

ИТАЛИЯ: 

2. Да знае как да реши някои рутинни проблеми (напр. затваряне на програма, рестартиране на 
компютъра, повторно инсталиране / актуализиране на програмата, проверка на интернет връзката). 

10. Да се запознае със собствените си граници и да се опита да запълни празнините. 

4. Трябва да знае, че дигиталните умения трябва редовно да се актуализират. 

6. To be able to use digital technologies to solve (non-technical) problems. 

3. Да знаят, че цифровите инструменти могат да помогнат при решаването на проблеми. Също така 
трябва да знаят, че цифровите инструменти имат своите ограничения. Когато се сблъскат с 
технологичен или нетехнологичен проблем, може да използват цифровите инструменти, за които е 
известно, че го решават. 

ПОРТУГАЛИЯ: 

2. Да знае как да реши някои рутинни проблеми (напр. затваряне на програма, рестартиране на 
компютъра, повторно инсталиране / актуализиране на програмата, проверка на интернет връзката). 

10. Да се запознае със собствените си граници и да се опита да запълни празнините. 

3. Да знаят, че цифровите инструменти могат да помогнат при решаването на проблеми. Също така 
трябва да знаят, че цифровите инструменти имат своите ограничения. Когато се сблъскат с 
технологичен или нетехнологичен проблем, може да използват цифровите инструменти, за които е 
известно, че го решават. 

4. Трябва да знае, че дигиталните умения трябва редовно да се актуализират. 



 
 

Този проект (2018-1-PT01-KA204-047429) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската 
комисия. Настоящата публикация, излага само възгледите на автора, като Комисията не носи 
отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните 
начини за нейната употреба.  
 

13. Да познават новите технологични разработки. 

ИСПАНИЯ: 

2. Да знае как да реши някои рутинни проблеми (напр. затваряне на програма, рестартиране на 
компютъра, повторно инсталиране / актуализиране на програмата, проверка на интернет връзката). 

3. Да знаят, че цифровите инструменти могат да помогнат при решаването на проблеми. Също така 
трябва да знаят, че цифровите инструменти имат своите ограничения. Когато се сблъскат с 
технологичен или нетехнологичен проблем, може да използват цифровите инструменти, за които е 
известно, че го решават. 

14. Да са в състояние да разбират как работят новите инструменти. 

10. Да се запознае със собствените си граници и да се опита да запълни празнините. 

4. Трябва да знае, че дигиталните умения трябва редовно да се актуализират. 

ТУРЦИЯ: 

4. Трябва да знае, че дигиталните умения трябва редовно да се актуализират. 

9. Да може редовно да актуализира собствените си цифрови умения. 

7. Да може да избере дигитален инструмент, който да отговаря на нуждите и да оценява неговата 
ефективност. 

2. Да знае как да реши някои рутинни проблеми (напр. затваряне на програма, рестартиране на 
компютъра, повторно инсталиране / актуализиране на програмата, проверка на интернет връзката). 

3. Да знаят, че цифровите инструменти могат да помогнат при решаването на проблеми. Също така 
трябва да знаят, че цифровите инструменти имат своите ограничения. Когато се сблъскат с 
технологичен или нетехнологичен проблем, може да използват цифровите инструменти, за които е 
известно, че го решават. 

 
 
 

БЕЗОПАСНОСТ 

БЪЛГАРИЯ: 

3. Да са наясно, че собствените им идентификационни данни (потребителско име и парола) могат 
да бъдат откраднати. 

1. Да могат да предприемат основни стъпки за защита на устройствата (напр. използване на 
антивирусни програми и пароли). 

4. Да знаят, да  не разкриват лична информация онлайн. 

14. Да знаят как да реагират, ако компютърът е заразен с вирус. 

8. Да могат да използват различни пароли за достъп до оборудване, устройства и цифрови услуги 
и да ги променят периодично. 

ИТАЛИЯ: 

4. Да знаят, да  не разкриват лична информация онлайн. 

14. Да знаят как да реагират, ако компютърът е заразен с вирус. 

10. Да могат да идентифицират спам имейл. 

9. Да може да идентифицира уебсайтовете или имейл съобщенията, които могат да бъдат 
използвани за измама. 

5. Да се знае, че използването на цифрова технология твърде широко може да повлияе на 
собственото здраве (например ергономия, риск от пристрастяване). 

ПОРТУГАЛИЯ: 

3. Да са наясно, че собствените им идентификационни данни (потребителско име и парола) могат 
да бъдат откраднати. 



 
 

Този проект (2018-1-PT01-KA204-047429) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската 
комисия. Настоящата публикация, излага само възгледите на автора, като Комисията не носи 
отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните 
начини за нейната употреба.  
 

2. Да са  наясно, че не цялата онлайн информация е надеждна. 

4. Да знаят, да  не разкриват лична информация онлайн. 

1. Да могат да предприемат основни стъпки за защита на устройствата (напр. използване на 
антивирусни програми и пароли). 

5. Да се знае, че използването на цифрова технология твърде широко може да повлияе на 
собственото здраве (например ергономия, риск от пристрастяване). 

ИСПАНИЯ: 

3. Да са наясно, че собствените им идентификационни данни (потребителско име и парола) могат 
да бъдат откраднати. 

4. Да знаят, да  не разкриват лична информация онлайн. 

14. Да знаят как да реагират, ако компютърът е заразен с вирус. 

1. Да могат да предприемат основни стъпки за защита на устройствата (напр. използване на 
антивирусни програми и пароли). 

10. Да могат да идентифицират спам имейл. 

ТУРЦИЯ: 

4. Да знаят, да  не разкриват лична информация онлайн. 

7. Да могат редовно да стартират тези програми и да ги актуализират. 

2. Да са  наясно, че не цялата онлайн информация е надеждна. 

1. Да могат да предприемат основни стъпки за защита на устройствата (напр. използване на 
антивирусни програми и пароли). 

8. Да могат да използват различни пароли за достъп до оборудване, устройства и цифрови услуги 
и да ги променят периодично. 

 
Източник: Собствена разработка. Резултати от интервютата със специалисти човешки ресурси. 

 
По този начин ще бъде осигурена адаптация на методологичната рамка на проекта 
„LINK-UPS“ и материалите за обучение ще бъдат създадени спрямо нуждите на 
целевите групи и на местните работодатели, както и на националните контексти. Тази 
дейност ще бъде отразена в рамка за изграждане на умения, с крайната цел постигане 
на дигитални умения сред безработни / нискоквалифицирани и такива с недостатъчно 
умения възрастни лица над 45 години и следователно това ще допринесе за засилване 
на възможностите им и достъпа им до заетост. 
 
 


