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 ИТ технологиите или информационните технологии са група 
технологии, предназначени за събиране, обработка, съхранение и 
разпространение на звукова, графична, текстова и числена 
информация, и използващи за тази цел базирано на 
микроелектрониката съчетание от компютърна и 
телекомуникационна техника. Информационните технологии 
обхващат практическото приложение на информатиката и в това 
отношение споделят някои общи черти с инженерните дисциплини.

 Поради важната роля на комуникациите в съвременните средства за обработка на 
информация, често се използва и по-широкото понятие информационни и 
комуникационни технологии.

Информационни и комуникационни технологии

 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) (на английски: Information 
and communications technology – ICT) е термин, който се използва за обозначаване 
на всички компютърни и комуникационни технологии (най-често използвани 
съвместно).



 Терминът информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) е с широко значение, обхващащо всички познати 
начини и средства за обмен на информация, като радио, 
телевизия, мобилни телефони, компютърен софтуер и 
хардуер, сателитни системи и т. н., както и различни 
видове услуги и приложения, свързани с тях, като видео 
конференции и дистанционно обучение. 

 ИКТ се използват в образованието, здравеопазването, 
библиотечната дейност и др. В съвременното 
информационно общество, нуждата от използването на 
ИКТ е очевидна, с оглед на нуждата от управление на 
огромното количество информация в различните сфери 
на човешката дейност. 



 Успешното прилагане на ИКТ в образователните 
институции може да донесе множество ползи за 
всички учещи или работещи в тях. Посредством 
използването на ИКТ могат да се преодолеят 
проблеми от най-различно естество, като например 
проблемът за времевите и пространствени 
ограничения на традиционните класни стаи. 

 Наред с това, чрез употребата на ИКТ на обучаемите 
и преподавателите се осигурява достъп до голямо 
количество съвременна и разнообразна 
информация, което може да улесни учащите при 
усвояването, а преподавателите – при подготовката 
– на учебния материал.



 Компютърните и информационните технологии са 
неизменна част от нашето ежедневие. За децата те крият 
известни рискове, но наред с това те развиват 
незаменими умения за координация, обработване на 
голямо количество информация за кратко време, 
креативност, съобразителност, рефлекси и др., смятат 
специалисти.

 Общо 99% от родителите в Европа, Близкия Изток и 
Африка вярват, че работата с компютър е важно умение 
за живота, а 50% заявяват, че това умение е ключово за 
децата в процеса на израстване.

 Сред родителите съществува известна несигурност по въпроса кога е подходящо детето да 
започне да работи с компютъра. Почти една четвърт (24%) от тях вярват, че детето им 
трябва да има достъп до компютър от 5-годишна възраст. 65% смятат, че това трябва да 
стане на около 8-годишна възраст, като посочват, че ранната училищна възраст е ключов 
момент за развитието на тези умения и трябва да върви ръка за ръка с училищните 
занимания.
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