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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
В резултат от изпълнението на проекта е събрана и проучена научна литература по 
избраните изследователски направления. Обосновани и разработени са иновативни 
образователни технологии в общата педагогика, предучилищна педагогика, начална 
училищна педагогика, социална педагогика, методика на обучението по музика, 
методика на обучението по математика, методика на обучението по информатика и 
информационни технологии. Изследвани са образователни технологии, основани на 
използването на информационни и комуникационни технологии - електронно обучение, 
виртуални класни стаи, платформи за дистанционно обучение; интерактивно обучение, 
обучение чрез решаване на проблеми, експеренциално обучение. Разработени са 
монография и статии по проблематиката на проекта.  
Направени са няколко дизайна на квалификационни курсове, които са авторско дело на 
участниците в проекта и се използват за провеждане на обучение на учители и 
студенти. Приложени са иновативните образователни технологии в образователния 
процес и са проведени педагогически експерименти от обучените учители. Резултатите 
им са представени в публикации и на публична онлайн защита, като с това е повишена 
и професионално квалификационната им степен. 
Постигнати са резултати с приложна насоченост в областта на образованието. Те биха 
могли да бъдат приложени при решаването на въпроси в областта на методиката на 
преподаване по различни дисциплини по посока на усъвършенстване на техния 
технологичен компонент, а също така във висшето педагогическо образование и 
квалификацията на учителите по посока на обогатяване и засилване на практическата 
приложимост на педагогическото учебно съдържание.  Образователните технологии 
имат значителен потенциал за използване в практиката, защото предполагат 
конкретност, съобразеност с възрастта на учениците и със спецификата на учебното 
съдържание. 
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