ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание на задачите
Във връзка с необходимостта от изследване, проектиране и верифициране на приложни
софтуерни инструменти в областта на квалификацията и оценяването на педагогическите
специалисти към Националната научна програма „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)
се добавят работни задачи със следното съдържание, които следва да се изпълняват в
рамките на Техническия университет – София (ТУ-София), който носи цялата отговорност
за изпълнението:
Научноизследователско и приложно съдържание:


разработване на методология за обективно оценяване на курсистите в
педагогически специалности;



алгоритмична реализация;



съвместяване и интеграция с други системи, вкл. за електронни разплащания;



статистически анализ;



проектиране на критерии и индикатори за рейтингова система;



разработка на правила за киберсигурност и тяхната верификация.

Приложно съдържание:


проектиране и реализация на регистър с отворен, множествен вход, управление
на процесите по повишаване квалификацията в педагогическите специалности
на средното образование в страната.

Във връзка с гореизложеното Работният план на ИКТвНОС за 2019 г. се изменя както
следва:
1.

Към Работен пакет (РП) 1.3.2 „Софтуерни инструменти, системи и модели за
проектиране на мулти-платформена среда“ се добавят следните задачи, чието
изпълнение се ръководи от доц. д-р Надежда Кучмова (ТУ-София):



разработка и вграждане в софтуерна платформа на регистър на одобрените
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,
съобразен със законовите и нормативни актове в областта;



разработка на национален класификатор на програмите за обучение по
тематични направления с най-малко 2 нива;



проектиране,

разработка

и

верификация

на

софтуерен

модул

за

регистрация и управление на програми за обучение от организации;


проектиране,

разработка

и

верификация

на

софтуерен

модул

за

автоматизирано одобряване на програми за обучение от Министерството
на образованието и науката (МОН);


проектиране, разработка и верификация на софтуерен модул за оценка на
програма от педагогически специалист след преминато обучение (онлайн
анкета, Ликертова скала или др.);



проектиране и разработка на модул за отчитане на успешно завършилите
конкретно
публикуване

обучение
на

педагогически

сертификати

от

специалисти,
обучаващите

включително
организации

и

автоматизирано генериране на отчетни документи.
Изпълнението на гореописаните дейности и модули следва да се осъществи в рамките на
средства до общо 124 000 лв. Задачата трябва да се изпълни в срок от до 6 месеца, считано
от датата на прилагането на гореописаните промени в Работния план за 2019 г.

2. Към РП 2.1 „ Отворени образователни ресурси“ и РП 2.1.1. „Създаване на
общодостъпни образователни ресурси“ се добавят следната задача,

чието

изпълнение се ръководи от доц. Д-р Десислава Петрова-Антонова (Софийския
университет „Св. Климент Охридски“):


статистически анализ и проектиране на критерии за рейтингова система към
регистрова структура с отворен, множествен вход и разработка на програмни
модули:
o управление на процеси и плащания;

o разработка на критерии и индикатори за рейтингова система за оценка на
обучителните организации и лица;
o софтуерен модул за електронно плащане на таксите за разглеждане на
заявления и извършване оценка на програмите за обучение;
o софтуерен модул за рейтинг на обучаващите лица и организации, основан
на натрупваща се обратна връзка от обучавани и допълнителни фактори и
филтрация според резултата.
Изпълнението на гореописаните дейности и модули следва да се осъществи в рамките на
средства до общо 114 000 лв. Задачата трябва да се изпълни в срок от до 6 месеца, считано
от датата на прилагането на гореописаните промени в Работния план за 2019 г.

3. Към РП 3.3 „Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност“ се
добавя следната задача,

чието изпълнение се

ръководи от проф. д-р Румен

Трифонов (ТУ-София):


„разработка на правила, съобразени с конкретна разпределена изчислителна
среда за киберсигурност и превенции към регистрова стуктура на МОН с
отворен, множествен вход“.

4. Към РП 2.2. „Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за подобро образование“ и РП 2.2.2 „Интегриране в учебното съдържание на обработка
на естествен език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на
данни и други, в това число в контекста на големи данни и съвременни
изчисления“ се добавя следната задача, чието изпълнение се ръководи от проф.
Милена Лазарова (ТУ-София):


„интеграция на приложения в различни езикови и операционни среди,
проектиране и реализация на финансови транзакции в реално време към
информационни системи от специфичната изчислителна инфраструктура на
МОН“.

