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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

През отчетния период е организирана среща на партньорите, на която са 

разпределени персоналните задачи. Проучена е българската и чуждестранната 

педагогическа литература отразяваща проблемите на образованието на бъдещето и 

технологиите, които ще доведат до революционни промени. Установено е, че 

изследванията не отразяват цялостно, системно и задълбочено основните проблеми и 

проекцията им в актуалната образователна парадигма. На основата на проучените 

литературни източници е изготвен списък на литературата по темата на проекта. 

През отчетния период екипът е проучил прогнозите на световните агенции за 

стратегически изследвания по отношение на промените, които ще настъпят в областта 

на образованието и в частност промените в училищната институция. Като следствие от 

тези промени са проучени и възможните технологични решения.  

През периода един от членоветена екипа е участвал като лектор с пленарен 

доклад в научно-практически семинар на тема „Образование за бъдеще – 

приемственост и перспективи“, град Бургас. Двама от членовете на екипа са участвали 

в Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“, 22-

23 октомври, 2021, Шумен. 

Публикувани са рецензия на книга (свързана с образованието на бъдещето) и две 

статии в списание, което е индексирано в първичните световни бази данни (Web of 

Science). Освен тези статии са публикувани и два доклада в Годишник на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, който е 

индексиран в  CEEOL.  

Проучени са възможностите и са установени контакти с директори на 

иновативни училища с цел посещение на тези институции. Получени са позитивни 

отговори от директорите на училищата и през месец септември-октомври тези училища 

ще бъдат посетени от екипа. Пандемичната ситуация не позволи на екипа да осъществи 

заложените посещения на иновативни училища, поради затваряне на училищата със 

заповед на Министъра на здравеопазването. 
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