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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

Художественотворческата дейност е основна по отношение на цялостното развитие и 
формиране на личността на бъдещия музикален педагог, за неговото професионално 
израстване и самоопределение. Всички проведени форми на работа за включването на 
студенти в многообразни сфери на художествена дейност – като обучавани и като 
стажант учители, допринасят за професионалното им отношение към бъдещата 
професия, за бъдещата импрофесионална реализация. Публикуваните статии и 
монография обобщават и разпространяват опита на преподавателите в тази област на 
професионалната им компетентност.  
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Най-добър млад музикален педагог – конкурс за урок по музика, м. април 2020 г. 
 

Музикална работилница – студентски форми на работа с ученици, онлайн проекти, м. 
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Онлайн лектории – проведени от студенти, м. май 2020 г. 
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