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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Проектът е успял да насърчи научното израстване на участниците, да разшири и 
задълбочи академичните дискусии по темата. Участниците са събрали достатъчен 
набор от материали, обобщили са наличните изследвания по темата. Използвани са 
интердисциплинарен и съпоставителен подход, дискусия и демонстрация както и 
практическа работа на компютър. Усовените умения за работа с облак инструменти, 
подпомагат административната работа както на Департамента като цяло, така и 
работата на експертите - участници в екипи с преподаватели от ДИКПО, както и на 
много учители и колективи нато цяло. Работи се в споделени документи в подготовката 
и провеждането на курсове с учители и студенти; работи се във Виртуални класни стаи 
със студенти по дисциплините: МОИТ, УКИТ, КА, И – Добрич, РЗ, МХ, ЕООС – ШУ. 

Събрана и проучена научна литература по избраните изследователски 
направления. Разработени са статии по проблематиката на проекта, като някои от тях са 
оформени в монография. Направени са няколко дизайна на квалификационни курсове с 
учители, които са авторско дело на участниците в проекта и се използват за провеждане 
на курсове с учители по темите: 

 Облак технологиите в работата на учителя  
 Създаване и провеждане на електронни тестове  
 Създаване на електронни формуляри за събиране и оценяване на отговори 
 Виртуална класна стая 

Прилагат се  облак инструменти в координаторската и административна дейност в 
ДИКПО като създаване на споделени документи за връзка с преподватели от катедрата, 
връзка между отделните звена на административния корпус, връзка с курсисти и др. 

Организирано и проведено обучение на участниците в екипа на тема: “Облак 
технологиите в работата на учителя”, “Създаване на електронни формуляри за 
събиране и оценяване на отговори”, “Виртуална класна стая” с лектори: гл. ас. д-р 
Елена Колева и ас. Севдалина Георгиева; 

Организирани и проведени са курсве и семинари“:  
 с експетите по математика и информатика от всички РУО в страната;  



 с експертите на РУО – Варна 
 с учители по различни специалности. 
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