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Настоящият труд представя научната подготовка, обученията и резултатите от 

тях по проекта на Факултета по класически и нови филологии на Софийския 

университет „Св. Кл. Охридски“ BG051PO001-3.3.06-0045 (http://su.acadlit.uni-sofia.bg/) 

„Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за 

преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и 

информационни и компютърни технологии”. Предложени са резултатите от изследване 

в действие за установяване на ефективността на обучението и оптимизиране на 

обучителните модули, първата част от което е представена на национална конференция 

(Кременска & Янева 2014). Основната цел на проекта е: „Развитие на потенциала на 

специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични 

курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел 

повишаване на конкурентоспособността, достъпността и ефективността на учебните 

програми в Софийския университет на национално, европейско и международно ниво“. 

Очакваните резултати от проекта включват: създаване на критерии и матрица на 

компетентностите на електронния преподавател на академична дисциплина на чужд 

език; учебни планове; курикулуми, материали и компендиуми за курсовете; обучения и 

сертифициране; 10 мобилности, 2 семинара, публикации, 10 участия в конференции 

обучени 20 специализанти, постдокторанти и млади учени от факултетите и 

департаментите с обучение на чужд език обучени 20 специализанти, постдокторанти и 

млади учени от останалите факултети; оборудване на компютърен кабинет с техника за 

разработване на материали; уебсайт, блог, сборник разработки на бенефициенти, 3 

монографии.  

Етапите за постигане на заложената цел могат да се обобщят като подготовка, 

провеждане на обучения и представяне на продуктите от тези обучения.  

1. Подготовка 

Подготовката започна с разработване на матрица на компетентностите 

„Стандарти за електронен преподавател по чужд език“. В основата ѝ са заложени 



теории от разнообразни научни области, включващи най-новите тенденции в 

педагогиката и методиката на обучението в дигиталната ера и тяхното приложение в 

специфичния контекст на обучението по и на чужд език (Бийтъм 2009, Гарисън & Воън 

2008), както и добри практики у нас и в чужбина за създаване на обучителни модули за 

обучение на университетски преподаватели за използване на съвременни методи и 

технологии в практиката им (Проекти JISC). Така бяха идентифицирани пет категории 

умения, които следва да притежава съвременния университетски преподавател: 

общопедагогически; базисни знания и умения за работа с технологии; педагогически 

знания и умения за използване на технологии за чуждоезиково обучение (ЧЕО); 

използване на технологии за администриране и оценяване; използване на технологиите 

за комуникация, колаборация и повишаване на ефективността.  

На базата на така разработената Матрица бяха формулирани ключови теми, 

които са основа на специално създадени обучителни курсове и модули за постигане на 

заложените стандарти. На първия етап на обучение (март – април 2014 г) беше 

адресирана група А от бенефициентите - 20 филолози. Анотации на предложените 

курсове са публикувани на уебсайта на проекта, секция „Бенефициенти“. Учебните 

съдържания са представени в компендиуми: работна версия на компендиум „Добри 

практики в обучението по и на чужд език“ е достъпна отново на сайта на проекта, 

секция Публикации,  а този с материалите по всички курсове, е под печат. 

В резултат от обработка и анализ на данните от този първи етап на обученията 

(Кременска и Янева, 2014) беше направен подбор на предлаганите курсове с оглед на 

приложимостта им за нуждите на втората група бенефициенти (група Б) – 

преподаватели на чужд език. В обучението на тази група бяха заложени и занятия по 

чужд език, с цел повишаване на нивото на владеене както на общ английски, френски 

или немски език, така и нивото на използването му за академични и професионални 

цели (преподаване на чуждия език). В допълнение бяха предложени два курса, и за 

двете групи бенефициенти, свързани с оценяването на педагогическата практика и 

провеждането на собствен експеримент. Така вторият етап на обучение се състои от: 

чужд език за ниво по Европейската езикова рамка (ЕЕР) – английски и немски езици; 

академично писане на английски и на български език, с фокус върху съответната 

предметна област на бенефициентите; методика на електронното обучение и 

използване на Системата за електронно обучение на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“: Виртуални учебни среди, Методика на електронното обучение; 

курсове за изследване на педагогическата практика: Изследване в действие, 



Математически методи в научните изследвания. За нуждите на новосъздадения курс по 

Изследване в действие беше разработен допълнителен компендиум, работната версия 

на който беше предоставена на обучаемите и предстои отпечатването му.  

Подготовката приключи със създаването на блог (http://su-acadlit.blogspot.com/ ) 

и сайт на проекта (фиг. 1), които имат функцията да информират бенефициентите и 

експертите за работата и резултатите от проекта. Блогът дава и възможност за 

неформално общуване на участниците в проекта както по въпроси, свързани с работата 

по него, така и по професионални и академични теми. По този начин се подпомага 

създаването на общност, която да се разраства и функционира и след приключване на 

проекта. 

 
Фигура 1 Уебсайт и блог на проект BG051PO001-3.3.06-0045 на Факултета по класически и нови филологии на 

Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ 

 
Фигура 2 Компютърен кабинет, оборудван за нуждите на бенефициентите по проекта 

http://su-acadlit.blogspot.com/


За нуждите на обученията по проекта беше оборудван и специализиран 

съвременен компютърен кабинет в блок 1, кампус 4 км. на Софийския университет, 

зала 531 (фиг. 2). Кабинетът разполага с 20 работни станции и е на разположение на 

бенефициентите за работа, консултации и срещи. Предвижда се да се ползва за нуждите 

на съвместната работа и след приключване на проекта, т.е. да осигури физическо място 

за продължаване на започнатите от проекта инициативи. 

За осигуряване на достъп до проведените обучения бяха направени видеозаписи, 

които са налични чрез частен канал на популярната онлайн платформа за 

видеосподеляне YouTube (фиг. 3). Към момента разполагаме с 42 записа на обученията 

на група А (фиг. 4), в процес на обработка са и записите от обученията на група Б. 

Високата посещаемост на тези записи (над 500 гледания към март, 2015 г.) показва 

сериозен интерес към обученията. В същото време е и доказателство за отличното 

възприемане на тази форма на предоставяне на учебното съдържание от колегите 

бенефициенти – явно е, че филмираните лекции и дискусии са изключително полезни 

както за тези, които не са имали възможност да присъстват при провеждането им, така 

и за тези, които са присъствали. 

 
Фигура 3 Обучения по проекта: видеолекции 



 
Фигура 4 Обучения по проекта: видеолекции (пример) 

2. Обучения 

Обученията на група Б – преподаватели на чужд език - се проведоха в периода 

август - ноември, 2014 г. Както продължение на изследването, проведено за обученията 

на група А се реализира проучване на потребностите на бенефициентите от група Б и 

ефективността от обучението им. Избраните методи за събиране на данни са: тест за 

входно и изходно ниво на владеене на чужд език; анкета за: данни за преподавателския 

контекст на бенефициентите, езиците, с които работят, предмети, които преподават, 

биоданни; анкета за предварителни нагласи и очаквания от обученията; стандартна 

анкета за участие в обученията, след всяко занятие; финална анкета за ефективност на 

курсовете, в края на обученията; наративен отчет от всеки от бенефициентите (групи А 

и Б) (по зададени въпроси); презентации на бенефициенти по време на Дните на 

отворените врати (26-27.01.2015). 

Количествените данните са обработени статистически и получените резултати са 

анализирани. Наративните отчети и коментари на бенефициенти от анкетите са 

категоризирани, групирани и анализирани. Обща анализ и изводи са представени на 

базата на сравнение с данните от изследването на първия етап на обученията. 

2.1.  Предварителното проучване уточнява нивото и потребностите на 

бенефициентите в трите категории: перцепцията за собственото предварително ниво на 

обща компютърна грамотност, на специфична компютърна грамотност (работа със 

специализирани технологии за обучение на чужд език), както и на конкретните 

очаквания. Анкетата е попълнена от 18 участници в група Б.  



Преподавани предмети са 44 (напр.: Анатомия и морфология на растенията; 

Ботаника 1 част; Фармацевтична ботаника; Биохимия; Физикохимични методи в 

биологията; Педагогика на конструирането и детския труд; Увод в програмирането; 

Обектно-ориентирано програмиране; Електронни медии (радио, телевизия); Учебно 

студио радио; Художествени жанрове в телевизията; Възрожденска литература; 

Социални изследвания на пола; Културология, Медиен маркетинг; Световно 

стопанство и МИО; Медиен мениджмънт – упражнения; история (семинарни занятия) и 

др.). Огромното разнообразие предполага и силно индивидуализиран подход на 

обучение по всички предлагани курсове. Явно е, че спецификата изисква и 

персонализиран подход както към практическите решения при създаването на 

електронните курсове, така и при академичната реализация (представяне на 

собствената дисциплина на чужд език, писане и презентиране на статия на чужд език, 

общуване в академичен и професионален контекст на чужд език).  

Установените езици, които се използват са: английски; руски; френски; немски; 

испански; италиански език; чешки; словашки; шведски; турски, в различни 

комбинации. Само един преподавател съобщава за дисциплина, преподавана на чужд 

език (английски) преди момента на обучението.  От тези данни се вижда, че основните 

чужди езици са английски, руски и немски, като при тестовете за входящо ниво по 

английски и немски език са показани нива В1 – С1. Може да се обобщи, че 

потребностите за обучение по чужд език са предимно свързани с немски и английски.  

Резултатите от анкетата по отношение на уменията за използване на технологии 

преди обученията на бенефициентите от втората група показва тенденции подобни на 

тези, идентифицирани при първата група колеги, с по-голям процент ползващи 

текстообработващи и програми за презентации, а по-малък процент – авторски и 

специализиран софтуер. Доказва се, че всички бенефициенти използват компютър 

и/или лаптоп за работа, както и софтуер за текстообработка 80% и повече използват 

Word и PowerPoint за преподаване, над 60% не използват софтуер за създаване на аудио 

съдържание и около 50% - не създават видео-съдържания. Много малко са активно 

използващите интерактивни бели дъски, виртуални учебни среди и тестове – по 1 – 2 

отговора в областта „често“. Подобно е състоянието на използването на електронните 

бази от данни, софтуер за антиплагиатство и специализиран софтуер (повече от 75% от 

участниците не ги ползват в практиката си). Отчита се, че около половината 

бенефициенти от тази група в различна степен ползват социален софтуер и чат за 



преподаване, но малко използват видеоконференции. Ползването на електронни 

корпуси  и библиотеки би могло да се оцени също като слабо.  

По отношение на предпочитанията за запознаване и усъвършенстване с 

технологии за приложението им в конкретната преподавателска практика, 

респондентите са посочили на първо място работата с Мудъл. Следват обучението за 

работа с интерактивна бяла дъска (5) и социален софтуер (3). На следващо място са 

електронните тестове (3) и анкети (2). Има колеги, които очакват и обучение за работа с 

презентации (3), въпреки декларираното познаване на самия софтуер. По веднъж са 

споменати бази от данни, електронни корпуси, авторски софтуер и такъв за 

антиплагиатство, текстообработващи програми и видеоконференции.  

Общите очаквания от обучението се отнасят до: повишаване на квалификацията 

(2), запознаване и усъвършенстване на работата със съвременни технологии (9), 

педагогическа подготовка за работа с технологиите (5), за повишаване на интереса (5) 

към курсовете и достъпността им (4), за работа с Мудъл (6).  

2.2. По време на обученията  

Обработени са 623 анонимни анкети от хартиен и електронен носител, 

попълнени в края на всяко занятие. Оценките са от 1 до 5 (по стандартна Ликертова 

скала), с неутрална зона в 3. Като цяло данните показват, че посещавалите оценяват 

курсовете изключително позитивно (табл. 1). На практика няма препоръки, освен за 

курса по Прилагане на математически методи, които основно се състоят в предложение 

курсът да се повтори и да се увеличи продължителността му. Средните стойности на 

всички отговори са близо до максималните възможни – над 4,9 от 5, т.е. в областта 

„вярно“ (5) и много ниски стойности на стандартното отклонение. Този резултат е по-

висок от резултата от първото обучение, където средните стойности бяха около 4,7, 

като тенденциите за високо цялостно одобрение са запазени. Може да се направи извод, 

че курсовете от второто обучение се ползват с още по-сериозно одобрение от страна на 

бенефициентите, т.е. направените промени, са оценени позитивно. Важно е да се 

отбележи, че голяма част от занятията на този етап на обучението на бенефициентите 

бяха по практически чужд език. Резултатите от тези часове неизменно са или 

абсолютно 5 (максимума), или много близо до 5, което показва, че колегите ценят 

конкретната възможност да се усъвършенстват по чужд език.  

Според същите данни, разгледани по дисциплини, резултатите показват, че с 

почти пълно одобрение се ползват курсовете по чужд език и академично писане на 

български език; с относително по-малко, но значително над средното – ср. ст. от 4,5 до 



5 – за „Изследване в действие“ и ср. ст . от 3,6 и 4,4 за „Приложение на математически 

методи в научни изследвания“. Тези резултати потвърждават високата степен на 

одобрение, включително за уникални по същината си курсове, които са създадени 

специално за бенефициентите на проекта.  
Таблица 1 Анкети в края на всяко занятие – обобщени резултати за цялото обучение 

Въпрос  

Как бихте оценили проведеното занятие и неговите елементи? 

Ср. 

ст.  

Ст. 

откл. 

Взаимодействието с колегите е подходящо 4,97 0,24 

Материалите са полезни за мен 4,97 0,25 

Занятието отговаря на поставените цели и задачи 4,96 0,29 

Инструкциите за работа са ясни 4,96 0,29 

Дейностите са интересни за мен 4,96 0,29 

Дейностите са полезни за мен 4,96 0,31 

Занятието отговаря на нуждите ми 4,96 0,26 

Материалите са подходящо представени 4,95 0,34 

Дейностите са интерактивни 4,95 0,33 

Материалите са интересни 4,95 0,32 

Занятието отговаря на очакванията ми 4,95 0,39 

Взаимодействието с обучителя е подходящо 4,94 0,34 

Инструкциите за работа са достатъчни 4,93 0,37 

Поредността на дейностите е подходяща 4,93 0,37 

Времетраенето на дейностите е подходящо 4,91 0,47 

 

3. Резултати от обученията 

3.1.  Наративни отчети 

Обработени са получените 23 наративни отчети. Изискването на такива отчети 

беше направено с оглед придобиване на по-пълна картина за мнението на 

бенефициентите след приключване на основната част от обученията с цел да се 

предостави по-специализирана и адекватна подкрепа по време на консултациите и 

предстоящите изнесени обучения и семинари. Така се дава качествен израз на 

резултатите от количествените анкети.  

Цялостната оценка на всички респонденти за проведените обучения е изцяло 

позитивна, като идеята за такова обучение е високо оценена и се изказват предложения 

и желания за консултации, индивидуализирано обучение и възможности за срещи с 



останалите колеги – бенефициенти. За разлика от фокус-групата, проведена с 

обучаемите от група А, тук се очертаха три нови категории коментари: 

лични/академични ползи, професионални ползи и административни. Важно е да се 

отбележи, че автори на предложения са както колеги, които са посетили много или 

всички занятия, така и такива, които са участвали в относително малък брой занятия 

поради служебни ангажименти.  

 Личните и академичните ползи, които бенефициентите идентифицират, се 

отнасят предимно за курсовете по език и по академично писане, като се отбелязва най-

вече възможността за академично израстване чрез повишаване нивото на владеене на 

чуждия език (8 отговора). Като отлична възможност се споменава и консултациите 

получени във връзка с писането на собствен академичен текст (3). Отчита се 

интензивността на преподаването като проблематична, тъй като при пропуснато 

занятие се пропуска много материал (2). В тази връзка, обаче, се отбелязва и 

възможностите за индивидуални консултации и наваксване на материала. Явно е, че 

бенефициентите осъзнават невъзможността да се намери период на годината, в който 

такъв голям брой колеги да са напълно неангажирани. Тези резултати напълно съвпадат 

с отчетеното от анкетите по време на обучението и с тенденциите, показани при 

финалната анкета.  

 По отношение на академичното писане на английски и български език се 

наблюдава много позитивна реакция, като се споделя възможността за запознаване с 

конвенциите за създаване на академичен текст (структура) и цитиране на двата езика. 

Изказана е препоръка за повече конкретна работа със собствени текстове, което – 

предвид ограниченото време за работа – се отчита като недостатъчно. Очевидно е, че и 

за тези дисциплини следва да се предвидят повече часове при бъдещо провеждане на 

обучения, както и предоставяне на материали за самоподготовка в електронен формат. 

 По отношение на професионалното развитие са отбелязани всички курсове, 

свързани с електронно обучение и изследвания, за които се твърди, че са били 

изключително полезни. Отчита се възможностите за привличане на повече студенти (5), 

увеличаване на достъпността на преподаваните дисциплини (6), промяна на 

представянето към повече разнообразие и съответно повишаване на интереса (7) и 

мотивацията (4) на студентите. Отбелязана е и връзката между представените курсове 

като взаимодопълващи се (2) и възможността за надграждане на преподавателските 

умения, която те дават. Колегите също така споделят, че са участвали преди проекта в 

курсове за обучение в работа с Мудъл (3), но едва при тези обучения са получили 



увереност и разбиране на логиката и възможностите на Системата за електронно 

обучение, базирана на Мудъл.  

 Много ценен опит и възможност виждат всички бенефициенти (18) в 

предоставянето на среда за общуване с колеги от други факултети, включително 

такива, чиято област е съвсем различна от собствената. Изказва се мнението, че от 

всеки има какво да се научи (3), че споделянето на опит и общуването са много ценни 

(4) и дават идеи за решение на казуси от собствената практика (5).  

 Коментарите от административно естество са относително малко и са свързани 

предимно с осигуряването на възможност за допълнително посещение и консултации 

(2), както и предложения за даване на достъпност на материалите от всички курсове до 

всички обучаеми (3). Следва да се добави, че тези коментари са от колеги, които са 

посещавали относително малко занятия.  

 За допълнителни часове по Математически методи в научните изследвания са се 

обявили 5 участника, като споделят, че часовете са крайно недостатъчно тази 

изключително интересна и полезна материя да бъде изучена до степен на прилагане в 

собствената практика. Разширяването на професионалния и научен хоризонт по посока 

на малко познатите методи явно се цени също високо, като интересът към тях е 

изключително висок.  

 Бенефициентите споделят:  

 „По-конкретно курсовете, които допринесоха за модернизиране и 

осъвременяване на моята преподавателска работа са Основи на чуждоезиковото 

обучение, Електронни учебни среди за ЧЕО, Методика на електронното обучение, а 

курсовете по Академично писане и Изследване в действие дадоха нови насоки в моята 

изследователска дейност“. 

 „Като преподавател открих как да мотивирам студентите да посещават 

упражненията, тъй като държа на това, че обучението е процес, а не само краен изпит, 

който да доближи студентите до получаването на диплома. Най-важно е студентите да 

разбират защо са оценявани с дадена оценка и коментарите на всяка от задачите да 

служат за подобряване на работата им по следващата задача.“ 

 „Не по-малко ценна беше възможността да обменям опит и познания с много 

колеги от различни факултети и от областта не само на хуманитарните, но и на точните 

науки. Тъй като ми се налага да преподавам на студенти от Факултета по математика и 

информатика, както и от Медицинския факултет, тази комуникация също доведе до 

реализирането и развиването на по-ефективни преподавателски практики.“ 



3.2.  Финална анкета 

Резултатите от затворените въпроси на анкетата доказват направените изводи от 

наративните отчети и анкетите след проведените занятия. По-ниските абсолютни 

стойности на показаните резултати от тези на другите анкети могат да се дължат както 

на разнообразието от курсове, така и на факта, че част от обучаемите не са посещавали 

всички занятия, т.е. не са дали мнение по време на занятията, а мнението им за 

цялостното обучение е непълно. Въпреки това, потвърждаването на идентифицираните 

тенденции е налице и може да се каже, че семинарът е изключително успешен и според 

направените анкети след приключването му. Отговорите на отворените въпроси са 

групирани в две категории – такива, които се отнасят до обучението като съдържание и 

методи, такива, които се отнасят до пояснения за неучастие или частично посещение на 

курсове, което беше отчетено и при анализа на затворените въпроси.  

 Преподаването се определя като интересно (4), новаторско (5), като се отчита 

различното качество на курсовете (3). Материалите и занятията се отчитат като много, 

но не прекалено много (3). Единствената забележка е към провеждането на занятия по 

Академично писане – английски език, където се предлага да се наблегне на работа по 

конкретните задачи и по-малко общи дискусии (2). Предлага се също курсовете за 

първата група да са достъпни и за втората, което е предвидено с представянето им в 

електронна форма и публикуването на компендиуми на следващ етап на проекта. 

Предлага се и по-малко интензивно обучение, с повече часове по някои от предметите, 

което също принципно е решено с представянето на курсовете в електронна форма.  

 Основният елемент, който притеснява обучаемите и ограничава възможностите 

им за посещение е служебните ангажименти (4), което е коментирано многократно и 

със самите обучаеми. Предлага се и повече възможности за споделяне между самите 

обучаеми (3), което е решено с наличието на блог, представяния на бенефициентите на 

отворени врати и семинари, както и организирането на системни срещи както по време 

на, така и след приключване на проекта.  

3.3.  Създадени курсове на бенефициентите  

Един от основните резултати от обученията както на първата група, така и на 

втората група бенефициенти, са създадените от тях електронни курсове, като част от са 

работещи. За нуждите на проекта е създадена специализирана секция в Системата за 

електронно обучение на Софийския университет (фиг. 5). С цел да се демонстрират 

разработените курсове в рамките на проекта, да се сподели опит и да се получи обратна 

връзка от колеги, бяха направени презентации на бенефициентите от двете групи в 



рамките на двудневни семинари: 28-29 април, 2014 г. и Дни на отворените врати, 26-27 

януари, 2015 г. (фиг. 6 и 7). За измерване доколко бенефициентите умеят да прилагат 

знанията и уменията, получени по време на обученията, беше поставен количествен 

мерител от изцяло разработени три занятия. Въз основа на резултатите може да се каже, 

че всички бенефициенти имат собствен курс и разработени занятия в него, като 28 имат 

повече от заложените минимум занятия, а 8 – повече от един цялостен курс. До 

момента са разработени напълно 33 курса, от които 24 са действащи (със студенти); в 

процес на разработка са други 10 курса, както и 4 самостоятелни модула с 12 занятия.  

 
Фигура 5 Продукти от обученията: курсове на бенефициенти в Системата за електронно обучение на СУ 

 
Фигура 6 Представяне на резултатите от обучения на група А: бенефициенти демонстрират курсове (видео) 



 
Фигура 7 Курсове на бенефициенти, група А, филолози 

  

 Общото количество теми в разработените курсове съответства на над 580 

академични часа. На този фон прави впечатление, че по-подробно описаните занятия са 

и по-креативно и адекватно (спрямо възможностите на технологиите) представени в 

електронната среда. Отчитат се сполучливи опити за използване на разнообразни 

технологии, като най-често прилаганите са форум, файл и тест, както и разнообразие от 

външни ресурси (връзки към сайтове, видеоматериали и т.н.). Установява се и 

разнообразие в структурирането и поднасянето на курсовете в електронен формат, 

както и работа с технологии, за които е отделено малко време по време на обученията. 

Оттук можем да направим извода, че активното участие в обученията води до по-добри 

резултати, което може да се обясни и с навременната обратна връзка от колеги и 

обучител. Може да се счита, че по този показател очакваните резултати са надминати, а 

сериозна част от създадените курсове се прилагат в реални обучения. Тези данни 

подлежат на актуализация, тъй като част от курсовете се провеждат през летния 

семестър на 2014/2015. Предстои публикуването на резултатите и провеждането на 

изследвания в действие за тези курсове.  

  



Обмен на опит 

Обменът на опит на бенефициентите е в процес на реализация. Към момента е 

осъществен обмен на експертен опит, напр. участие на гост-лектори (Рут Джаклин, 

Лондонски университетски колеж (UCL), Институт по образование, Трой Вишвароски, 

Университет Дебрецен, проф. Герганов) и обмен с консултации с (UCL, Институт по 

образование, Лондон; Университет Бъркбeк, Лондон). Реализирани са и представяния 

на междинни резултати на национални (Кременска & Янева 2014) и международни 

конференции (Кременска 2013). 

 

Изводи 

На базата на така получените данни от дълбочинно изследване в действие може 

да се направи извод, че обученията на бенефициентите са постигнали поставената 

задача пред проекта – да повишат общото ниво на чуждия език на групата 

бенефициенти от нефилологически специалности, да помогнат на бенефициентите да 

изградят и усъвършенстват академични умения, умения за преподаване със съвременни 

методи и технологии. Данните още показват, че обученията са изключително успешни 

и съобразени с предварителната подготовка на бенефициентите, като надграждат вече 

създадени умения и спомагат за развиването на нови такива.  

Предложените форми на обучение – присъствено, на групи и консултации се 

оказват подходящи за бенефициентите, но недостатъчни в смисъл на необходимост от 

достъп до материалите на електронни и на хартиен носител форми, както и на изнасяне 

на обучението онлайн. 

Очевидно е, че бенефициентите оценяват като много ценни възможностите, 

които всички заложени обучения им предлагат, и се възползват максимално от тях в 

рамките на възможностите си за посещение на курсовете. Очертава се необходимост от 

допълнителни занятия по Академично писане и Математически модели, които биха 

могли и да се предоставят под формата на семинари и консултации.  

В заключение може да се каже, че особено ценно и за двете групи бенефициенти 

се оказва възможността да общуват помежду си и с експерти от различни факултети. 

Доказва се, че основната идея на проекта - да се създаде общност от млади учени и 

постдокторанти, които да работят съвместно и да споделят опит и експертност – е 

възприета много позитивно от бенефициентите. Основното споделено усещане е за 

осъзната необходимост от възможности за колаборация по време на проекта, както и 

продължаване на инициативата и след приключване на проекта. 
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