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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

По време на преддипломната педагогическа практика на студентите от 

специалностите Педагогика на обучението по български език и история, Педагогика на 

обучението по история и география, Педагогика на обучението по български език и 

руски език, Приложна лингвистика (Английски език и руски език; Руски език и турски 

език), Българска филология, Руска филология, История, Археология, Начална училищна 

педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална 

училищна педагогика и чужд език (Добрич), Начална училищна педагогика и 

информационни технологии (Добрич) /март-май 2017г./ всички участници от 

преподавателския състав в проекта направиха наблюдения и анализи за готовността на 

студентите за прилагане на иновативни подходи от областта на изкуствата в 

преподаването по различните направления.  

Допълнени са базите данни от добри педагогически практики и модели по 

различните специалности за дългосрочна употреба при преподаването на дисциплините 

от педагогическия блок.  

Наблюденията върху непосредствената учебно-педагогическа работа на 

студентите с техните първи ученици дадоха информация както за постиженията, така и 

за затрудненията, които се маркират в педагогическата практика и особено при 

прилагане на иновативни подходи в учебния процес. Направените преки наблюдения по 

време на преддипломната педагогическа практика водят до констатацията, че 

мотивацията е особено важен компонент от обучението, а методи, заимствани от 

изкуствата, могат без излишно дидактическо натоварване на допринесат за засилване 

интереса на учениците към учебния процес, както и да подпомогнат разбирането на 

учебното съдържания. Публикациите в тази посока се базират на анализите и предлагат 

решения на проблеми в учебната дейност. 
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