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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. 

 

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, експериментално обучение; неформално 

образование на деца и млади хора от уязвими общности. Разработени са монографии и 

статии по проблематиката на проекта.  

Направени са няколко дизайна на квалификационни курсове 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 научни форуми, 

публикации и на публична защита, като с това е повишена и професионално 

квалификационната им степен.  

Направените изследвания показват, че учителите имат позитивно отношение към 

възможностите за използване на иновативни образователните технологии. Очакваните 

трудности за прилагането им са реални, но разрешими. В постоянно променящите се 

условия на съвременния свят иновациите в образованието трябва да бъдат адекватни на 

развитието на информационното общество.  За днешните ученици технологиите са част 

от ежедневието им и е естествено те да ги използват и докато учат. Учителите 

осъзнават, че може би трябва да се използва повече дигитални технологии, личностно 

ориентирано обучение, внимание не само към резултатите, но и към необходимите 

стратегии и процеси на познание.  

Убедеността, че за осъществяване на съвременно обучение за придобиване на 

компетентности от учениците, които да са полезни за реализирането им в тяхното 

съвремие, доказва актуалността на проблематиката на настоящия проект. Учителите 

трябва да актуализират дигиталните и методическите си компетентности, за да 

организират учебен процес, който да отговаря на растящите критерии за съвременно 

образование. Разработените  и експериментирани модели за обучение могат да се 

използват за продължаваща квалификация на учители, за методическа помощ и обмяна 

на опит, за споделяне на идеи, методически срещи, семинари, майсторски класове, 

открити уроци, форуми, блогове, затворени групи, споделени среди.  
Проектът на ДИКПО, финансиран през 2021г,. от средства, отпуснати целево от 

държавния  бюджет, се реализира в рамките на утвърдените за Департамента 

приоритетни изследователски области. Между приоритетите и тематиката на проекта 



има пълно съответствие. Резултатите дават основание да се заключи, че са постигнати 

предвидената част от набелязаните изследователски цели. Чрез дейностите по проекта 

се  разшириха и задълбочиха академичните дискусии по темата и приложението им.  
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