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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

– по-висока степен на технологичната култура на участниците в проекта в 

следствие на проучванията, изследванията и изготвянето на методическите 

модели; 

 

– повишаване на технологичната култура на студентите, обучаващи се по 

методика на обучението по български език и литература, руски език, 

история и теология в процеса на подготовката им за работа в училище; 

 

– констатирани бяха по-високи образователни резултати от теоретичната 

подготовка и практическите дейности на студентите в училище в следствие 

на прилагането на новите методически/технологични модели в процеса на 

преддипломната им педагогическа практика. 

 

– научните приноси получиха огласяване на национални и международни 

конференции, както и в авторитетни специализирани издания, които да 

дадат възможност за използване на постигнатите резултати в последващи 

научни изследвания и в образователната практика; 

 

– продължи научният и методическият обмен с колегите от Националния 

медицински университет в Киев, Украйна, с които вече имаме изградени 

отношения от работата по миналогодишния проект и които оценяват 

нашите дейности, свързни с повишаване на качеството на образователната 

услуга, като по-ефективни и технологично по-адекватни на съвременните 

педагогочески, социални, управленски изисквания; 

 

–  работата с докторанти по темата на проекта намери израз в съвместни 

научни изследвания с хабилитирани преподаватели от екипа; 



 

– актуализацията на учебните програми по теоретичните и практическите дисциплини 

за обучение по български език и литература, руски език, история и теология с оглед 

технологизацията му. 
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