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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Анотация на дейностите, извършени по проекта и получените основни резултати: 

 

По проекта бяха сформирани СЕДЕМ групи от  преподаватели и докторанти от 

петте основни структурни звена (факултети) на Шуменския университет с цел обучение 

по следните езици: френски – 8, турски – 11, руски – 9, немски – 8, английски – 40, 

общо 76 участници (8 докторанти) и 11 преподаватели обучители на ОТД в ШУ. 

 

Английски В1+ (Св. Неделчева, Д. Чешмеджиева-Стойчева) 17.06 - 28.06.  

Английски език B2+ (Деяна Пенева) 10.06 - 21.06.  

Английски език А2 (Александра Александрова, Ирина Иванова) 27.05.-7.06. 

Немски език В1+  (Наталия Лечева, Снежана Бойчева) 29.05. – 26.06.  

Руски език В1+ (Елена Стоянова, Христина Христова) 3.06.-14.06. 

Турски език А2/1 (Бюлент Кърджълъ) 17-28.06. 

Френски език А1/1 или А1/2 (Елка Григорова) 27.05.-17.06. 

 

Общ хорариум за групите с английски - 150 ч., с немски - 50 часа, с руски, турски 

и френски – по 50 часа, общо – 350 часа. 

Участниците в езиковите групи са преподаватели на първи основен трудов 

договор и/или докторанти в Шуменския университет. Преподавателите обучители са 

общо 11 – изявени и опитни преподаватели по съответните езици, специализирани в 

обучението на възрастни. 

Заявилите участие кандидати положиха изпит (тест) за входно ниво. Записването 

в окончателния списък за участие в езиковия курс се извърши по реда на постъпилите 

заявления при условие, че съответният кандидат е издържал входния тест. Всички 

участници в проекта с малки изключения посещаваха редовно занятията и приключиха 

с изпитен тест обучението.  



След окончателните резултати от всички изпитни тестове Шуменският 

университет издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за съответното 

ниво на владеене на езика.  

Заключение: Проектът придоби в обсега на академичната общност на ШУ 

многобройни привърженици с траен интерес към езиковото обучение (по английски, 

немски, руски, френски, турски език), които преминават в следващи нива на обучение. 

Има предложения за надграждащи курсове в бъдещи издания на проекта. 

Общото впечатление е, че участниците са доволни от организацията, учебния 

процес и постигнатите резултати. Установени бяха две основни препоръки: за 

провеждане на надграждащи езикови курсове през следващата година, както и за 

увеличаване броя на обучаемите групи, респ. броя на участниците в езиковите групи. 

Конкретни предложения са направени във връзка с времето и мястото на провеждане на 

занятията, използването на новите технологии с цел по-интензивна комуникация по 

време на учебния процес, във връзка с подбора на участниците в групите и т.н. Постъпи 

предложение за интердисциплинарно обвързване на чуждоезиковото обучение с 

повишаване на интеркултурната компетентност на обучаемите. Всички препоръки ще 

бъдат взети под внимание.  

 

 

 

 


