
„Необходимо 

ли е да 

владеем 

информационни

и комуникационни 

технологии?“

(ИКТ)

Х ОУ „Алеко Константинов“

Изготвил:

Андрей Димитров

VI „а“ клас

№1

Преподавател:

Цветелина Иванова



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

• различни видове услуги и приложения, свързани 

с тях, като видео конференции и дистанционно 

обучение.

Кокво е ИКТ ?



ИКТ се използват в:
 образованието
Здравеопазването
библиотечната дейност 
Статистически институти
Счетоводни къщи
Различни предприятия
В ежедневието
и др.

Къде се използват 

ИКТ?



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. Поради факта, че терминът ИКТ е широко

значение и се използва в значителен брой области 

на човешкото познание, той ще бъде разгледан със 

значението, което има в областта на образованието.

Успешното прилагане на ИКТ в образователните

институции може да донесе множество ползи за

всички учещи или работещи в тях.

Необходимост



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. По-

подробно разглеждане на приложението на ИКТ в

образованието е направено в разширените 

описания на термините електронно обучение

(e-learning), компютърно-базирано обучение

(computer-based learning) и обучение,

посредством компютър (computer-mediated

learning).

Предимства



1- Загуба на някои работни места
Повишената ефективност и автоматизация, предизвикани
от ИКТ, могат да доведат до загуба на работни места, 
особено в ръчните функции и в производствения сектор.
2- Загуба на езика на тялото
.Невербалните сигнали са жизненоважна част от  начина, 
по който хората комуникират, тъй като се изчислява, че 
55% от съдържанието на съобщението, свързано с чувства 
и нагласи, се изобразява само с мимики.Има по-голям 
шанс съобщението ви да бъде разбрано погрешно, ако 
не участва в диалог лице в лице с човека, с когото говорите.
3- Проблеми със сигурността
Предоставят разнообразни начини за измамниците да 
получат достъп до личните данни на физическите лица, 
което може да доведе до загуба на пари или репутация 
от вас или вашия бизнес.
4- Трудност при обучение на служители
Ако една организация внедри нова система за комуник.
технологии, тя ще трябва да плати допълнителна такса за 
обучение на служителите на организацията, така че те 
могат ефективно да използват тази технология.
5- Разходи
Инсталирането на нова система за комуникационни 
технологии може да бъде много скъпо, независимо дали 
за дома или за много голяма организация.

Недостатъци



Благодаря 

за 

вниманието!


