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Модул 4: ИКT умения (личностно и професионално израстване)

Учебни цели

Урок 1 Дигитален свят & ИКT умения: по-задълбочен поглед
към бившите затворници

Tема 1 Нагаждане на текущото състояние към ИКТ уменията

Tема 2 Разбиране на концепцията за Дигитална грамотност

Tема 3 Различни критерии за използване на ИКТ уменията от
бивши затворници

Урок 2 Текущо състояние и данни относно използването на
ИКТ умения от бивши затворници

Tема 1 Текущо образование и Професионални мотиви при
брившите затворници
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Модул 4: ИКT умения (личностно и професионално израстване)

Tема 2 Нуждата от съживяване на рехабилитационното
образование

Tема 3 Намаляване на рецидивизма чрез дигитално
образование : какво е рецидивизъм

Урок 3 Фокусиране върху професионалната работа с бивши
затворници: важно ли е да сме в крак с ИКТ уменията

Tема 1 Важно ли е да обучаваме професионалисти

Topic 2 Изводи и обобщения
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Учебни цели

● Aнализ на текущата ситуация и проблеми свързани с ИКТ
уменията

● Разбиране на ускоряването на дигиталната
трансформация и въвеждането на дигитални технологии
във всички сфери на живота

● Определяне на пропуските в рехабилитационното
образование

● Запознаване с образователните нужди на бившите
затворници

● Приемане на придобиването на ИКТ умения като основен
инструмент за бившите затворници

● Разбиране на комплексната роля на професионалистите
работещи с бившите затворници и съкилийниците им

Source: https://unsplash.com/photos/cY_TCKr5bek
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Предварителен тест
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Обмисляли ли сте 
възможностите за използване 

на интернет в живота си?

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEeTmnuI
s

Source: 
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Source: 
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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Какво можете да направите с помощта на интернет?

да общувате с хора от цял святда 
търсите информация по въпроси, които ви вълнуватда

купувате различни неща
всичко изброено по-горе

Гледайте видеото по-долу и кажете какво ви е направило 
впечатление

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k
.

Дейности към теста

https://www.youtube.com/watch?v=lH6WGOYdQ3k


Урок 1

Дигитален свят & ИКT умения
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Source: https://images.unsplash.com/photo-1434626881859-
194d67b2b86f?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxzZWFyY2h8NXx8ZGlnaXRhbCUyMGluY2x1
c2lvbnxlbnwwfHwwfHw%3D&ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60
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Тема 1. Разбиране на концепцията за Дигитална грамотност

Техническите, в едно с цифровите умения са
неразделна част от концепцията за Дигитална
Грамотност.

ИКT и дигиталните умения могат да се преподават
чрез различни методи и начини:
- Училищно образование
- Образователни и обучителни програми
- Неформални инструменти и методолгии (напр.

самообучение)
В днешно време добиването на тези умения може
да подобри възможностите за работа и доходи.

Цифрови умения: 
Комплекс от умения нужни за обработка на
информация в компютаризирана форма.
Тези умения включват формални, неформални и
стратегически умения и се определят в следните 3
нива:
• Достъп до и изследване на дигитално

съдържание,
• Създаване на дигитално съдържание,
• Обмяна и комуникация на дигитално

съдържание.

Важно е за потребителя да развие умения за
критическо мислене при достъп до дигитални
ресурси и да оцени точността на онлайн
съдържаннието.

Технически (ИКТ) умения:
Комплекс от умения нужни за работа с програми и
техника, както и компютърна функционалност.
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Тема 2. Използването на компютър
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Компютърът е електронно
устройство, което обработва
информация или данни. Той има
способността да съхранява,
извлича и обработва данни.
Може би вече знаете, че можете
да използвате компютъра, за да
пишете документи, да изпращате
електронна поща, да играете
игри и да сърфирате в интернет.
Можете също така да го
използвате за редактиране или
създаване на електронни
таблици, презентации и дори
видеоклипове.

Какво е 
компютър?

Вижте това 
видео..!!!
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Тема 3. Полезни стъпки за навигация в интернет 

12

1. 
Включете/из

ключете
(source: 
https://www.flickr.com/p
hotos/26344495@N05/50

675273212)

2. Ползване на мишка и 
клавиатура Клавиатурата: Тя ни позволява

да даваме нареждания на
компютъра, като въвеждаме и
изтриваме

Мишката: тя ни позволява да
даваме нареждания на
компютъра, като движим
показалеца и щракваме, където
искаме.

Source: https://www.flickr.com/photos/156942661@N04/41773726084/in/photolist-26DpgoC-bYWkwh-ogEWKv-ah15BT-2daAV5R-8MY15C-hjsbF-hGs71y-mhou6n-MqYzL-7dyPvy-7u1xsv-
8ZoBa8-bKSiHg-5RqBpp-fkX7Wq-5Ux8zc-anoHT7-3aJF9W-5hifHN-axcHw8-eYHNyd-9XEgGh-eTfJ7F-6PtFNv-akSFYE-axcR6r-YU4koK-5RnJDf-6bKN33-8T7RDS-aBqHie-7K8HqA-arQrC1-
7nMqE2-ZrBFt-dY8tYs-8ao4Mn-8Mo5MR-aj9xNS-651AQP-28CqAWo-akjVQ8-8T7Raf-e4CNgB-D6W422-3Uezfe-dcnuxL-8wzQiJ-bBvBgu

https://www.flickr.com/photos/26344495@N05/50675273212
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Тема 4. Създаване и използване на е-мail 
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Когато създавате акаунт в Google, ще ви поискат някои лични данни. Предоставяйки точна 
информация, можете да помогнете за сигурността на профила си и да направите услугите ни по-

полезни..

1.
Отидете на 
страницат

а за 
влизане в 
профила в 

Google.

2.
Кликнете 

върху 
"Създаване 
на акаунт"

3.
Въведете 
името си

4.
В полето 

"Потребите
лско име" 
въведете 

потребител
ско име.

5. 
Въведете и 
потвърдете 

вашата 
парола

6. 
Натисне

те 
„Продъ

лжи“



1. Образование
Дигиталната грамотност дава възможност на бившите затворници да
посещават значителен брой адаптирани рехабилитационни програми
или да защити степен от онлайн обучение или бакалавърска програма.

В днешни дни се предлагат разнообразни обучени чрез
полуприсъствено/хибридно или дори дистанционно/онлайн обучение.
Те предоставят по-голяма гъвкавост, следване на собствен ритъм на
учене и спестяват разходи.

2. Социален живот и взаимодействие
Бившите затворници често се сблъскват с трудности в социалната им
интеграция, и бариери в междуличностните отношения, предимно
поради клеймото на бивш затворник.

Новите технологии могат значително да подпомогнат техния социален
живот, интернет, и следователно социална медия, като инкубатор на
общности и места за публично изразяване, да предложи значителни
възможности за човешки взаимоотношения за всички, включително
имащите здрвословни или двигателни проблеми.

Source: https://images.unsplash.com/photo-1556761175-
5973dc0f32e7?ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8f
GVufDB8fHx8&ixlib=rb-
1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1190&q=80

Tема 5. Различни критерии за използване на ИКТ уменията от 
бивши затворници (продължение)
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3. Трудоспособност
Повечето бивши затворници считат, че намирането на работа
е предпоставка за възстановяване на самооценката и
самостоятелността си.

Ново съвременно правило гласи, че всички работници би
трябвало да имат като минимум основни компютърни умения.
Бившите затворници не са изключение.

Дигитални умения се изискват във всички професионални
дейности.

Source: https://images.unsplash.com/photo-1600880292089-
90a7e086ee0c?ixlib=rb-
1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDd8fHxlbn
wwfHx8fA%3D%3D&auto=format&fit=crop&w=500&q=60

Tема 3. Различни критерии за използване 
на ИКТ уменията от бивши затворници
(продължение)
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Дейности

16



Дейност 1
Вид: множествен избор

Въпроси

1. Кои от следните са включени в основните ИКТ/дигитални умения? (повече от 1 верен отговор)
Финално оценяване
a) киберсигурност
b) Комуникационни инструменти (социални мрежи/медии, видеоконференции, etc.)
c) Изкуствен интелект
d) Създаване и редактиране на аудио-визуално съдържание

2. Защо е важно за бившите затворници да развият ИКТ/дигитални умения? (1 верен отговор
Финално оценяване
a) Развитието на тези умения ще подобри техния социален и професионален живот.
b) Е изискване за почти всички работни места.
c) Развитието на тези умения ще им даде възможност да участват в рехабилитационни програми или да
получат степен онлайн.
d) Всички горни отговори.
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Дейност 2
Попълнете празните места
Финално оценяване
Въпрос

Запълнете празните места с дадените думи: общуване самота, затворник, технологии, интеграция,
клеймо, социален, iмеждуличностни, круша
(2 от думите не са необходими)

Бившите затворници често се сблъскват с трудности в тяхното социално …………… и бариери в тените
…………… връзки, най-вече поради ……………… което се слага на един бивш……………. . Изолацията и
…………….. Са най-често изпитваните чувства за тях. Новите ……………………. Могат значително да
подобрят техния ………………… живот.
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Урок 2

Текущо състояние и данни относно използването на ИКТ умения от 
бивши затворници
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Изненадващата причина поради която изправителната ни система не 
работи| Brandon W. Mathews | TEDxMileHigh

https://www.youtube.com/watch?v=LmvrBGmu9k4

Видео размисъл

Изправителната система ще
работи регулярно когато се
реформира. Гледайте видеото и
пимослете, как изправителната
система може да се раздели на
две основни фази – наказание и
рехабилитация.

✔ Съгласни ли сте с това мнение
и защо?
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Тема 1. Текущо образование и Професионални мотиви при 
брившите затворници

Образованието и обучението са ключови фактори за интеграцията на
бившите затворници в обществото. Мнозинството от тях получават някои
основни, но не достатъчни курсове отно лингвистични и аритметически
умения.

На голям процент от бившите затворници им липсва основно образование и
компетенции, като четене и писане. ИКТ/дигиталните умения също са
значителна празнина в дефицита на образователна основа. В резултат на
това повечето от тях се сблъскват със сериозни проблеми и ограничения
както в социялния така и в професионалния си живот.

Не се взема пред вид, че 20-30% от тях имат някаква форма на
неспособност за учене.
Ограниченията за бившите затворници започват по време на затворническият 
им режим, най сериозните от които са липсата на:

a. Основна екипировка и обучаващ персонал
b. Достъпа до интернет е като цяло осакатен.

Количественото проучване проведено от проекта RECHANCE установи, че
бившите затворници приоритизират основните игитални умения като
жизнено важна част от цялостното им обучение и ускоряването на
рехабилитацията.

Source:
https://fortune.com/2018/01/20/coding-jobs-prisoners-
employment/
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Образованието на (бивши) затворници може да се раздели на следните
категории:

• Общо образование (напр. Курсове по отделни предмети като
математика, науки, история, чужди езици, грамотност и т.н.),

• Професионално образование и обучение, целящо да им дадде
знание, ноу-хау, умения и/или компетенции, изисквани в определени
работни места, или като цяло на работният пазар,

• Неформално обучение, което включва някои артистични и
занаятчийски дейности или програми насочени към престъплението, с
цел да им помогне да се справят с проблеми , като гуправление на
гнева и подобни. Този вид обучение не води директно към
професионална сертификация.

Source:
https://www.intel.co.uk/content/dam/www/public/us/en/images/e
ducation/RWD/edu-student-success-transformation-graphic-
rwd.jpg.rendition.intel.web.864.486.jpg

Тема 1. Текущо образование и Професионални мотиви при 
брившите затворници (продължение)
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Трудовият пазар днес изисква по-висока степен на умения, сравнено с предишните
десетилетия.
Ускоряването на дигиталнат трансформация очертава допълнителна необходимост
за обучение на бившите затворници, обновяване на образованието чрез изпозлване
на дигитални технологии.

И по-специално, има нарастваща нужда да се разгледа и разработи:
- Придобивнае на по-висока степен на образование, отговаряща на текущите

изисквания на трудовия пазар
- Алтернативни образователни подходи, отразяващи реалните тенденции на

работния пазар, фокусирани върху дигитални и технически умения.

Въпреки че програмите за грамотност и/или професионално обучение на бивши
затворници често не са ефективни или само частино ефективни.

Програмите за основна дигитална грамотност съществуват в някои европейски
училища за втори шанс (дори и в затворите), но броят участници клоито могат да се
включат е доста ограничен поради липсата на подходящо оборудване (хард и
софтуеър)
🡪🡪 Дигитализацията на системите за образование и обучение е приоритет и
може да бъде само от полза и приоритет.

Тема 1. Текущо образование и Професионални мотиви при 
брившите затворници (продължение)

Source: 
https://unsplash.com/photos/zoCDWPuiRuA
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Tема 3. Намаляване на рецидивизма чрез дигитално образование : 
какво е рецидивизъм  (продължение)
Дигиталната грамотност ще намали рецидивизма в дългосрочен план. Обновяване на образованието на тези хора,
особено когато става въпрос за запознаването им с виртуалният и дигитален свят, изглежда намалява процентите на
рецидивизъм и увеличава нивата на намиране на работа.

Като цяло, това са преките и косвените ползи от дигиталната грамотност, тясно свързани с намаляване на
рецидивизма:

• Имайки техническо оборудване за образованието подпомагащо рехабилитацията им, 
освободените затворници могат да увеличат шансовете си за получаване на по-добро 
образование,

• Подобряване на потенциала им за намиране на работа при освобождаване,
• Съревнование за прилично платена работа и избягване на риска от бедност след 

освобождаване и цикъл на повторно затваряне,
• Намаляване на въздействието на лишавяането от свобода по време на престоя им в 

затвора и най вече след освобождаването им,
• Предотвратяване на възприемане на “затворническата култура”.

лишавяането от свобода
: процес на социализация
при която съкилийници
възприемат негативни
ценности и правила на
затворническия живот
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Дейности
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Дейност 1
Вид: множествен избор

Въпроси

Какъв процент от бившите затворници имат известна степен на неспособност за учене? (1 верен отговор)
Финално оценяване
a) 10-20%
b) 20-25%
c) 20-30%

Кой от следните типове обучение не води до професионална сертификацияthe following types of education
does not lead to professional certification? (1 верен отговор)
Финално оценяване
a) Общо образование
b) Професионално образование и обучение
c) Неформално обучение
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Дейност 2
Вид: Сортиране

Въпрос: Изберете общите рискови фактори за рецидивизъм с категорията в която са.
Финално оценяване

1. Млада възраст

A. Променливи/динамични фактори2. Бедност – проблеми с работата

3. Предишна криминална история
B. Непроменливи/статични фактори

4. Нужди на психическото здраве

5. Образователна основа и спънки
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Урок 3
Фокусиране върху професионалната работа с 
бивши затворници: важно ли е да сме в крак с 

ИКТ уменията
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Source: 
https://unsplash.com/photos/5fNmWej4tAA 29
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Професионалните работници в затворите отговарят за подготовката на
настоящи и бивши затворници за завръщането им. Също така, в очите на
бившите и настоящи затворници професионалистите са представители на
изправителната и образователнаата система.

Следователно, те трябва да имат подходящо образование и поведенческа
основа, за да предадат аспирации и иновации в училищата за втори шанс и
дори и в затворнически територии.

В този дух, когато става въпрос за образование на бивши затворници,
професионалистите трябва да са адекватно обучени относно дигиталното
образование, за да предадат това знание на обучаемите си.

Обаче, повечето обучители нямат изискваните умения , и не са способни да
обновят и изградят съществени подобрения за рехабилитационното
образование.

🡪🡪 Съществена стъпка към подходяшото образование на бивши
престъпници е подходящото обучение на професионалистите извън
затвора.

Source: 
https://media1.thehungryjpeg.com/thumbs2/ori_374
7292_l9ukpmvj8jx21esd2ho7x7mlr3ihwbr359az8ch
9_hand-holding-magnifying-glass-vector-data-
analyzing-business-concept-loupe-focus-flat-
illustration.jpg

Tема 1. Важно ли е да обучаваме професионалисти
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Подготовка на професионалисти за рехабилитационно 
дигитално образование

Подходящото и систематично обучение на професионалисти също се
поддържа и насърчава от ЕС като важен етап в обновяването на
образованието и интеграцията на бивши затворници.

Обучението им трябва да бъде в серия от семинаръи/уебинари,
разделени на сесии, където участниците от различни среди
(организации) могат да разменят идеи.

След завършване на опучителната програма, обучителите и
професионалите
- Ще опреснят и съживят своите ИКТ умения и дигитални

компетенции,
- Ще се запознаят с хибридното и онлайн обучителни системи,
- Ще подберат образователни сфери и области давайки приоритет

на придобиване на ИКТ умения,
- Ще създадат наръчници адаптирани към нуждите на техните

ученици и обновявайки съществуващите,
- Ще получат специално обучение за да могат да напътстват и

консултират техните ученици относно използването на ИКТ
уменията в професионалните си кариери.

Source: https://www.vectorstock.com/royalty-free-
vector/business-meeting-conference-graphic-
presentation-vector-23659846

Tема 1. Важно ли е да обучаваме професионалисти
(продължение)
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Като обобщение дигиталното вклюючване изглежда се очаква да
промени фундаментално обучението в затвора и
освобождаването, и да допринесе за социален просперитет.

Ако стратегията за дигитално включване не се приотизира като
фундаментална част на процеса на рехабилитация, дигиталното
деление ще се разрастне и ще заличи както социалното клеймо
от затворниците, така и избирателността им за работа.

Дигиталното включване ще допринесе за:

• Подготвеност за намиране на работа
• По-лесенн достъп до системи наблагосъстояние
• Социална интеграция и свързаност
• Дългосрочни възможности за учене
• Да сме на ТИ с дигиталните услуги (e-health, IBAN, etc.)

Tема 2. Изводи и обобщения 

Source: https://unsplash.com/photos/5Q07sS54D0Q
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Тема 3. Импулс напред

Ерата на дигитална трансформация може да излекува постоянната нужда от консултиране на
бившите затворници.
И още повече, както насточщите така и наскоро освободените затворници имат въпроси и
запитвания относно различни фундаментални етапи от живота си.
Бъдейки диигитално грамотни те имат възможност да пробват възможни решения на техните
проблеми и въпроси и стремеж към по-добър живот.

След избухването на COVID-19 консултантските услуги за шастоящи и бивши затворници
започнаха да се появяват и се разрастнаха в следните секторти:
- Здравни грижи и медицина
- Консултации и подкрепа в психическото здраве
- Образователно и професионално ориентиране
- Проблеми с хранене, благосъстояние и грижи за себе си
- коучинг
- Развитиее на меки умения

🡪🡪 Бившите затворници са разнородна социална група, пренебрегвана от обикновените
социални среди и норми. И какво ако ги сложим на преден план в социалните инновации и
започнем да инвестираме в тях? 33



Дейности
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Дейност 1
Вид: множествен избор

Въпроси: Заградете правилното твърдение.
Финално оценяване

a) Подходящото обучение на професионалисти работещи с бивши затворници не е условие за тяхната
рехабилитация.
b) Професионалистите трябва да иматдигитално образование.
c) Дигиталното включване ще допринесе за възможности за работа и дългосрочно учене.
d) Консултантските услуги, прдлаган и на настоящи и бивши затворници, са фокусирани върху здравни услуги.
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Дейност 2
Вид: множествен избор

Въпроси: Коя от следните ползи ще имат професионалистите работещи с бивши и настичщи затворници
след завършването има на обучението по ИКТ умения? (Повече от 1 верен отговор)
Финално оценяване

a) ИКТ ще подобри междуличностните им отношения.
b) Ще опреснят и оживят ИКТ уменията и дигиталните си компетенции.
c) Ще създадат ръководства и наръчници адаптирани към нуждите на техните ученици, обновявайки
съществуваите такива.
d) Ще се подобрят шансовете им за приходи.
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Обмисляли ли сте възможностите за 
използване на интернет в живота си?  

https://www.youtube.com/watch?v=9AmEe
TmnuIs

Source: 
https://www.northcount
rypublicradio.org/news/
story/32449/20160831/
does-prison-
vocational-training-
help-ex-inmates-on-
the-outside

Source: 
https://www.theguardia
n.com/society/2014/no
v/26/prison-sweden-
not-punishment-nils-
oberg

https://www.northcountrypublicradio.org/news/story/32449/20160831/does-prison-vocational-training-help-ex-inmates-on-the-outside
https://www.theguardian.com/society/2014/nov/26/prison-sweden-not-punishment-nils-oberg
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Стъпка 1. Защо поправителните институции в Швеция затварятa? Маркирайте 
максимум 2 от дадените отговори или напишете свои собствени варианти.

a. Шведските затвори акцентират върху възстановителния процес , а не върху 
наказанието.

b. Шведската изправителна система се характеризира със строги закони. 
c. Разоръжаването на офицерите и развитието на междуличностните връзки със 

съкилийниците. 
d. На затворниците се предлагат по-ефективни поддържаши програми по време на и 

след затворническият режим. 
e. Помещенията сяа много добре структурирани, организирани и съвременни.
f. Друго (моля, попълнете)……………………………………………………………………

Стъпка 2. Прочетете долната статия, определяща концептуалната и структурна 
логика на Шведската изправителна система с нейните предимства и 
недостатъци. Проверете даи се потвърждават предишните ви мисли. Опитайте 
се да оформите цялостен поглед върху темата.

🡪🡪 https://www.abajournal.com/magazine/article/behind-bars-in-scandinavia-and-what-we-
can-learn

🡪🡪 https://www.theguardian.com/society/2013/dec/01/why-sweden-closing-prisons

Дейности след теста

https://www.abajournal.com/magazine/article/behind-bars-in-scandinavia-and-what-we-can-learn
https://www.theguardian.com/society/2013/dec/01/why-sweden-closing-prisons
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