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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Изследването по темата на проекта e свързано с актуалните проблеми в 

мениджмънтът на класа, с чиято помощ се постига добра дисциплина и толкова 

необходимата за нормално протичане на заниманията обратна връзка, тъй като 

мениджмънтът на класа взема предвид всички компоненти на училището, започвайки 

от основното – учители и ученици и минавайки през физическата среда, нейното 

оползотворяване, правила при работа, поведенчески техники и стигайки до работата с 

родителите, която в никакъв случай не бива да се изключва и дистанцира от процеса на 

обучение и възпитание. 

Резултатите от изследването ще бъдат включени като част от съдържанието на 

учебните дисциплини Мениджмънт на ученическия клас, Управление на 

образованието, Сравнително образование, Приобщаващо образование и др, които се 

предлагат на студентите от специалности в  професионално направление  Педагогика, 

ОКС „бакалавър“ и по дисциплината Педагогика, изучавана от студенти в 

специалности от направление Педагогика на обучението по… и от студенти в други 

специалности, които се обучават за придобиване на професионална квалификация 

„учител“. Резултатите от изследването ще бъдат отразени и в съдържанието на някои 

учебни дисциплини, включени в магистърската програма по Управление на 

образованието и на някои дисциплини, изучавани в докторските програми, 

администрирани от катедра Педагогика и управление на образованието. 
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16. Образование на бъдещето [Education of the Future] / Наталия Витанова  

17. Възгледи за дисциплината в списание „Свободно Възпитание“ [The Ideas for 

Discipline in the Journal “Svobodno Vaspitanie”] / Виолета Атанасова  

18. В центъра на образователната парадигма на XXI век [At the Core of the 

Educational Paradigm of XXI Century] / Светлозар Вацов   
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