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Абонаментни планове за образование по дигитална 
грамотност, които превръщат ученето в забавление.



България е на последно място по 
дигитализация в ЕС*

Дигитални умения 

Само 57% от младежите (16-19 г.) оценяват своите 
дигитални умения като основни или по-високи

*по данни на Индекса на Европейската комисия на навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)

Онлайн насилие 

Повече от 1 на 7 деца под 18 г. съобщават, че 
са били подложени на насилие онлайн, особено 
в социалните мрежи

Дезинформация 

57% от тийнейджърите заявяват, че са активни, 
когато става въпрос за предупреждение на приятели, 
в случай че открият някакви фалшиви новини

Онлайн дейности 

По-голямата част от младите хора са активни в 
социалните медии - 77% ги използват всеки ден; 
89% притежават лично устройство, но са по-малко 
ангажирани с онлайн дейности

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_21_5481
https://www.unicef.org/bulgaria/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2
https://www.unicef.org/bulgaria/media/8821/file
https://www.unicef.org/bulgaria/media/8821/file
https://www.unicef.org/bulgaria/media/8821/file


Нашето решение

Какви умения ще придибият в края на първата година? 

1.Да  извличат информация по зададена тема/ проблем 
2.Да различават фалшивите новини и развият критично мислене 
3. Да изграждат и управляват своята онлайн идентичност 
4.Да използват ефективно различни онлайн източници за учене и подготовка за училище 
5.Да общуват етично, изграждат свързаност, приятелства и групи по интереси 
6. Споделяне и предаване на информация посредсвом дигиталните устройства, без да се излагат на опасност 

7.  „Тъмната страна“ на интернет -  тормоз & различни хакерски атаки, dark net &„сексуални посегателства“  

8.Да предотвратяват неетично участие и разпространение на инциденти. 

Едногодишна програма за изграждане на дигитални умения сред деца на 8-12 години. 
Базирана на “приключенията на Зед в гората Интернет” и поредица от тематични учебни 
проекти. Разпространява се чрез онлайн абонамент - за учители и родители.



Месечен онлайн абонамент за 
дигитално образование

Насърчава четивната 
грамотност, повишава 
мотивацията за учене.

Нова история Тематичини учебни предизвикателства

Оценка на уменията

(12 теми / 12 месеца /12 нови умения/ 12 партньора)

Инструкции за работа

Индивидуални и групови мисии, базирани 
на историите с възможност за печелене 
на награди.

Прилагаме подробни иструкции 
за работа, организиране на 
учебните занимания, план-
програма и идеи за 
допълнителни дейности - за 
учители и родители. 

Индивидуален/ групов дневник 
- за училищата, за проследяване 
на прогреса, затвърждаване на 
знанията и измеримост на 
успеха от учебния процес.

Общност

Достъп до затворена общност за 
обмяна на опит, идеи и 
допълнителни образователни 
ресурси.
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И статистика за проекта

1500
продадени  

книги

250
партньори в страната - 

читателски клубове, библиотеки, 
училища, книжарници и 
корпоративни партньори

6000+
читатели на 

“Приключенията на 
Зед”

През 2020г издадохме първото издание на“Приключенията на Зед” 
+ пакет от учебни материали по дигитална грамотност за да 
валидираме бизнес модела и пазарната зрялост. 

Подкрепиха ни 200 учителя, читателски клуба и библиотеки 
в страната, които организира “Ден на Дигиталната 
Грамотност” 

През 2021г, “Приключенията на Зед”  беше отличена като “Най-
добрата детска книга” за годината, след гласуване на децата.



Обратната връзка



Избрахме да поканим само 12 компании, с които да си партнираме в 
този проект, защото вярваме, че силата на партньорството е в 
споделеността. Нашата мисия е ефективна промяна в 
образованието, а посоката е една - проектно - базирано обучение и 
дигитална грамотност. За успешно бъдеще в едно информационно и 
дигиталнозависимо общество.

Предложение за 
партньорство

Спонсорирана Тема: Силата на дигиталните истории 
Награда: Месечен безплатен абонамент

Спонсорирана Тема: Онлайн идентичност и покупки 
в интернет - планиране и сигурност

Спонсорирана Тема: Силата на общността- как 
да общуваме онлайн безопасно? [отправена 
покана]

(12 теми / 12 месеца /12 нови умения/ 12 партньора)



2000лв./год.

Продуктово позициониране във 
всички 12 абонамента в рамките на 
една година + 30% отстъпка за 

закупуване на абонаменти

Как можете да участвате?

Позициониране като 
партньор

Комбинирана 
оферта

Позициониране със 
спонсорирана тема

Проектът ще бъде достъпен за онлайн абонамент на 01.09.2022. Цена на месец 20лв. и годишен 
абонамент - 195лв. Специални условия и отстъпки за училища, с достъп до груповите мисии и оценка 
на уменията на индивидуалните ученици.

8500лв./год. по запитване

 важи до 31.03.2022

Продуктово позициониране и 
разработване на месечна тема с 10 

предизвикателства 

Тематичното предизвикателство ще 
бъде придружено с уточнението “с 
подкрепата на …” - подлежи на 

годишно подновяване

• възможност за продуктово 
позициониране чрез награден фон 

• комбиниране на  отстъпки за 
количества и продуктово 
позициониране 

• разпространение на информационно 
съобщение с рекламна цел до 
абонатите



Контакти:

Ивелина Атанасова - Генчев 

P: +359 883 329 992  
W: https://digitalkidz.eu 
E: iva@digitalkidz.eu

Вашата финансова подкрепа е подкрепа за дейността на 
Фондация “Дигиталните деца” и нейната мисия да създава 
иновативна образователна среда, образователни инструменти, 
методи и организация за преподаване на STEM в съвременното 
училище.


