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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

- Разработени са нови учебни програми за обучение на студенти-бъдещи 
учители, обучаващи се в образователна степен „бакалавър“, в които основно 
място заемат новите  подходи за обучение по математика  в мултикултурна и 
мултилингвинална среда; 

- Разработена е дипломна работа на студент от Магистърски курс-ПОМ 
Марина Илиева Христова на тема: „Сугестопедия в извънкласни форми на 
обучение по математика“.  

- Разработени са дидактически материали, които са приложими в учебния 
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използване на геометрични фигури и тела и др./ 

- Участие в дискусия на тема „Ролята на математиката и математиците днес “ 
която е по време на Пролетната конференция на СМБ, проведена през м.04; 

- Участие в дискусия на тема „Новите учебни програми в обучението по 
статистика“ на Пролетната конференция на СМБ; 

- Участие в организацията и провеждането на квалификационен курс за 
учители „Изследователски подход в обучението по математика- добри 
практики“, който е проведен по време на Пролетната конференция на СМБ. 

- Проучено е мнението на учители и студенти и провеждане на дискусия за 
възможностите за прилагане на  технологии за личностно-ориентирано 
обучение. 

- Получени са публикации по темата и са изнесени доклади.  
- Разработени са нови учебни програми за обучение на студенти-бъдещи 

учители, обучаващи се в образователна степен „бакалавър“, в които основно 



място заемат новите  подходи за обучение по  информатика и 
информационни технологии в мултикултурна и мултилингвинална среда; 

- Финализиране и успешна защита на дисертационен труд на тема: 
„Конструктивистки подходи в организацията и провеждането на електронно 
обучение“ с автор  ас. Красимир Валентинов Харизанов, редовен докторант, 
за придобиване на образователната  и научна степен „доктор“; 

- Проведен е семинар със студенти – бъдещи начални учители от ПФ на ШУ 
„Еп. К. Преславски“ за запознаване с  web- методическата  платформа, 
авторска разработка на ас. Красимир Харизанов, която улеснява 
консултирането и прецизирането на план-конспектите по математика  в 
практическия курс на обучение на студентите;  
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и прецизиране на план – конспектите по математика, информатика и 
информационни технологии 
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