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Abstract: in the article are represented various experimental models of usage of project model in education 
of students in secondary and high school in Bulgarian. We describe the structure of the suggested educational 
technology. the models of using project technique are verified in three aspects. general organization of the ed-
ucation, the teacher and his/her role in modern education and the student and the ways he changes. the prior-
ities of the suggested educational practice are defined primary as a ways to better subjects of the educational 
discourse, perspectives to use students as adequate models of social interaction and possibilities of improving 
students’ levels of key competences.

Keywords: method of projects of interactive education, pedagogical interaction, competence, pedagogical 
discourse 

      

Безспорна характеристика на модерното обучение е използването на модели на педагогическа ин-
теракция, които променят ролята на учителя и ученика в процеса на обучение, актуализират дейности-
те преподаване, учене и оценяване в нов, конструктивистки, контекст. Редица предимства за осъществя-
ване на образователен процес в духа на конструктивистката парадигма и теорията за множествената ин-
телигентност на Хауърд гарднър има методът на проектите, дефиниран още като обучение, базирано на 
проекти, проектнобазирано обучение, проектен подход, проектно обучение, проектнобазирани образо-
вателни технологии, работа по проект, проектно учене, методика на проектите, метод на проблемите. той 
е причислява н и към групата на опитните (емпиричните) интерактивни методи като процес, свързан с че-
тири фази (стартова, същинска работна, представяне на проекта, обсъждане на проекта)1, и на практи-
коприложните методи [1]. Значимостта на този метод е ефикасно интерпретирана в теоретичен и в праг-
матичен аспект в контекста на различни учебни предмети и образователни етапи [2, 3, 4 и др.]. В насто-
ящата статия акцентът се поставя върху ролята на проектния метод в съвременното обучение по българ-
ски език и литература. В контекста на представени и анализирани няколко варианта на използване на 
проектния метод в начален, прогимназиален, гимназиален етап (лично експериментирани или наблюда-
вани в училищната практика или обсъждани при дейността на автора на статията като експерт и универ-
ситетски преподавател по методика) се обобщава значимостта на метода за постигане на предполагани-
те по учебни програми ключови компетентности, очертават се възможни перспективи за използване на 
метода в бъдеще. споделеният в изследването опит е свързан с различни дейности на автора на статия-
та: като съавтор в разработването на проектните дейности; като консултант при реализирането на проек-
тите от съответния учител; като старши експерт по български език и литература на област шумен и мето-
дик, популяризиращ, анализиращ и обобщаващ чрез квалификационно-методически дейности (работни 
срещи, практикуми, семинари) ефективността от проведени проектни дейности от учители по български 
език и литература на област шумен. 

при провеждането на три анкетни проучвания с участието на учители по български език и литература 
(170), ученици (285) и студенти, подготвяни за бъдещи учители (85), е констатирано, че всяка от изследва-
ните групи, свързана с българското образователно пространство, осъзнава значимостта на интерактивни-
те методи в съвременния обучителен процес. 86% от учениците виждат в интерактивните методи мотиви-
ращ ги към последваща действеност и резултатност фактор, като 19,5% съотнасят тази форма на мотиви-
раност с използването на проектния метод и екипната работа. сходна е и позицията на учителите – 90% от 
тях свързват интерактивност и мотивираност, като 34% (57 от 170 анкетирани учители) считат, че за моти-
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вираността на учениците допринася работата по проект [5]. В аналогичен контекст могат да бъдат обоб-
щени и становищата на студентите, бъдещи педагози, които свързват персоналната си мотивираност за 
учене и резултатност с организация на обучението си по съвременен български език в среда с повишена 
интерактивност (48,24%), с подчертана диалогичност (61,18%), със засилена прагматичност (27,06%) [6].

Факт в съвременното обучение по български език и литература в училище е многопосочното използ-
ване на проектния метод, който е с различна акцентност от памет-ориентираните модели. открит от 
джон дюи като модел на „учене чрез действие“, доразработен от неговия ученик уилям килпатрик, днес 
методът е модерна алтернатива на класно-урочната система поради всеобхватността на предимствата си 
като образователна парадигма: трансформиране на стандартните методи на преподаване върху основа-
та на преобразувана роля на учениците (от пасивни получатели на чуждо знание в активни ползватели 
на собственото и чуждото знание); активно учене не чрез зазубряща повторителност на дефиниции и на-
изустяване на парадигми, а чрез изследване на ситуации в контекст, богат за стимулиране на самостоя-
телното учене; получаване на знания чрез индивидуален контакт с информация, чрез гъвкав пренос от 
общоизвестно съдържание към новаторското му разбиране, изключващо единствеността на една вярна 
интерпретация. 

В изложението, което следва, се представят няколко примерни реализации на метода, чиято техноло-
гична цялостност е анализирана триаспектно: като цел, дейност, резултатност (оценъчност); накратко са 
представени същността и структурната логика на всяка една от модификациите. глобалната цел на всички 
предложени варианти е използване на проектния метод за личностен растеж, за развитие на умения от 
различен характер (когнитивни, интелектуални, емотивни (афективни), социални, организационни, кому-
никативни); формиране/усъвършенстване на определени качества на обучаваните, чиято степен на раз-
гърнатост е в зависимост от възрастовите особености и спецификата на конкретните им потребности. ед-
ни от установените добри практики на работа по проект в начален етап (3. – 4. клас), свързани и с клас-
но-урочна и с последваща я извънкласна дейност, имат за цел да се развиват читателската култура на уче-
ниците, културната им компетентност и уменията за изразяване чрез творчество. проектите са два, реа-
лизират се последователно за по два-три месеца в продължение на една учебна година. първият проект 
предполага първоначално обучителна дейност относно насоки и модели на изработване на читателски 
дневник (зададен примерен модел с обсъждане на възможна вариативност на модули и начини на пред-
ставяне) и продължаваща индивидуално реализирана дейност по включване на информация поне за три 
прочетени от ученика, неприсъстващи в учебната програма, творби (разкази, приказки, басни, повести). 
свободата на действията се отнася до избора на текстове за включване в читателския дневник, начина на 
художественото му оформление (предпочетеност на изобразителни техники и оригиналната им съчета-
емост). Работи се индивидуално, но всеки може във всеки момент да се консултира с учителя, да потър-
си помощ от учител/съученик, приятел извън училище. акцентът при тази проектна практика е върху лю-
бознателността, занимателността, креативната творческа надпревара, самостоятелното вземане на ре-
шения. първият проект завършва по време на организирана среща с писател по повод на световния ден 
на книгата и авторското право с оценъчна дейност на жури (включващо писател/и, учители и ученици) за 
класиране на пет най-оригинално и сполучливо направени читателски дневници. Вторият проект свър-
за индивидуална и групова работа – отличените петима най-добри продуценти на читателски дневници 
екипно отговарят за съставянето на постер (поздравяващ, провокиращ, мотивиращ) за международния 
ден на детето с наслов „проникни и ти в тези загадъчни светове“ (с право на кратко оригинално предста-
вяне на книги, сред които могат да бъдат включени текстове не само от дневниците на отличените, а и на 
другите ученици от класа). 

В прогимназиален етап са наблюдавани, обсъждани и подпомагани също различни интересни прак-
тики на използване на метода в урочната дейност и допълването му с извънкласни форми на работа. на-
пример във връзка с учебното съдържание по български език, при поставена цел – успешна подготовка 
за национално външно оценяване, се реализира едногодишен проект, като дейността на седмокласни-
ците е свързана с подготовка на материали за раздел на училищния вестник „език мой – враг мой“. про-
ектът предполага обсъждане на идеи в началото на годината и извеждане на три раздела по езикови въ-
проси според установени слабости в съответната ученическа аудитория, например: „да се посмеем над 
грешките на другите“ (вицове, афоризми, шеги по езикови въпроси); „светът на езика, който ни заобика-
ля“ („уловени“ книжовноезикови нарушения от учениците в ежедневието им); „добре е да помним, че...“ 
(уместен начин за представяне на важни правописни, пунктуационни и граматически правила със съот-
ветни примери). учениците се разделят в екипи по шестима души, като всяка двойка отговаря за един от 
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горепосочените раздели на съответен брой на вестника; отговорност на всички е начинът на техническо 
организиране на конкретен раздел в съответния брой на вестника. В продължение на три години е под-
помагана и стимулирана прецизно осъществявана проектна дейност с ученици от седми клас под ръко-
водството на Румяна стоянова, преподавател в ппмг „нанчо попович“, град шумен. проектната дейност 
е свързана с подготовка на театрална постановка по неизучаван откъс от „малкият принц“ на екзюпери и 
предполага самостоятелно разпределяне в екипи (отговарящи за декори, мизансцен, костюми, роли), из-
насяне на представление пред публика (ученици от училището, учители, родители), подбор на ценни ми-
сли от творбата и начин на оригиналното му оформяне като подарък за всеки зрител от публиката. про-
ектната дейност завършва с конкурс за създаване на съчинение по въображение на тема „по пътя на фан-
тазията“ и включването на ученическите съчинения в самостоятелно изработена книга (с избрано от кла-
са заглавие) като подарък за всеки ученик по повод завършването на учебната година (очевидна е роля-
та на отговорността при създаването на собствения текст във връзка с получаване на добър общ сбор-
ник). представените изследователски нетрадиционни модели на учене в прогимназиален етап позволя-
ват в рамките на програмното съдържание ученикът да обсъжда с учителя не само какви знания и уме-
ния по български език и литература да овладява, а и как е целесъобразно да се осъществява този процес. 

В гимназиален етап е експериментиран образователен модел с активно включване на учениците в 
оформянето на материали за подготовка за матурата. моделът е свързан с групова и индивидуална дей-
ност в продължение на две учебни години по събиране, предлагане и селектиране на материали за из-
готвяне на миниелектронен сборник с материали за всеки от матуритетните автори с цел успешно пред-
ставяне на матурата. Резултатността от ефективното вариативно прилагане на модела близо десет години 
в педагогическата практика на ива симеонова, главен учител по български език и литература в су „Йоан 
екзарх Български“, град шумен, е аргумент за по-подробното му представяне/анализиране. В началото 
на проектната дейност се уточняват с всички ученици изискванията към изготвяния по различна тема ре-
чев продукт (с възможна вариативност доклад, статия, реферат, презентация). Резултатността на общия 
проект е очаквана от всички; предопределящи за нея са общата цел и колективната креативна енергия, 
стимулирането на сътрудничеството, отговорността на всеки, старанието му и персоналният му принос. В 
разглеждания модел на проектно обучение всеки помага на всеки: и като краен резултат, и като стимул за 
продуктивно действие, и като постигнато качество на продукцията, и като мотивирана отговорност. още 
в началото се обсъждат очакванията от комуникативните роли, в които може да попадне всеки ученик. 
учениците по време на проекта (на принципа на редуването) задължително се включват във всички отре-
дени роли – на изготвящ доклад, на изследовател и търсач на материал за доклад, на презентатор на до-
клад (т.е. на създатели на учебен материал, чиито качества ще бъдат оценявани от комисия и изслушва-
ни от останалите ученици); на оценяващ материали по известни на всички ученици критерии (като член 
на комисия/жури); на активен слушател (с приоритет на реагиращ, съветващ, задаващ въпроси); част от 
учениците само влизат в ролята и на редактори/коректори на цялостното оформление на електронното 
помагало. Защитите на докладите са планирани за поетапно реализиране във връзка със съотнесеност-
та им с определен раздел от учебната програма. дейността на обучаваните е комплексна, разнообраз-
на и сложна. споделената отговорност между „зрели“ ученици предполага повишеното право на избор-
ност на различни равнища – на автор, за който да пише (при съобразеност с лични предпочитания относ-
но творбите му и времето на изучаването му през годината); на начин на експликационен модел за авто-
ра (общ творчески портрет под формата на доклад, презентативно извеждане на спецификата на творче-
ския му натюрел с примери от художествени творби и критика, по-задълбочено представяне на един во-
дещ проблем/мотив за твореца, който при търсенето е установен като представителен за него и т.н.). спо-
ред собствени предпочитания и самопреценени възможности учениците разпределят ролите/функции-
те в екипа (тричленен) – кой да събира информацията, кой да я подрежда/селектира, кой технически да 
я организира, кой и как да я презентира. очевидна е необходимостта от изготвянето на такъв материал/
материали за съответния автор (допустимо е предлагането на няколко информативни блока), който/кои-
то да могат да подпомагат ученици с различни интелектуални възможности и потребности/интереси. Ва-
риативност допуска и озаглавяването на речевия продукт: самостоятелно предложена тема от ученика, 
използван цитат на литературен критик, колективно обсъден проблем, изведен като заглавие, и др. В съ-
щото време, при добра мотивираност и бърза реактивност, учениците, на които се е паднало на по-късен 
етап да представят доклади/презентативни материали, могат да отработят част от слабостите си, самоот-
крити в собствената им продукция при прослушването на предходни ученически участия. предложени-
ят модел за гимназиален етап е осъществяван вариативно през годините. експериментиран е и вариант, 
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при който няколко ученици представят различни автори в контекста на общ за тях проблем. обобщител-
ната стъпка е реализирана като дейност на екип от ученици, следящи информацията за всеки представен 
автор и попълващи предварително обсъдена с учениците таблица за синтезиране (по еднакви критерии) 
на информацията за всички автори (например произведения, мотиви, теми, литературен/културен кон-
текст, специфични форми на изказ и т.н). съобразно интелектуалните възможности на конкретните уче-
ници и потребностите им представената интерактивна проектна работа може да бъде свързана и с по-
висш и труден образователен модел: съставяне на блог с предложена от учениците структура (например 
критика за автора, споделено от ученици за твореца, споделено от автора за процеса на творене и т.н). За-
дачата може да бъде усложнена и с идея за проект на литературен сайт, в който да намерят място изгот-
вените реферати на учениците, съответни интерпретации на отделни произведения на автора, есета по 
проблеми от творчеството на писателите, проекции на художествения текст в различните изкуства – му-
зикални творби, изобразително изкуство, компютърни модификации, факсимилета от издания на творби 
и др. Целта е учениците да изразят оригинални идеи и да проявят умения за колективна и екипна работа 
в процеса на реализирането на съответния сайт. 

предлаганият интерактивен образователен модел за гимназиален етап пресемантизира процеса на 
оценяване на учениците – дейност, в която се включват вече не само учителят, а и останалите ученици/
отделният ученик (оценяване, ко-оценяване, самооценяване). актуално става обсъждането между учи-
тел и ученици на критерии и процедури за оценяване; извеждането не само на оценяването като краен 
резултат, а и като целенасочена, продуктивна, резултатна речемисловна дейност; свързването на форми-
ращо и автентично оценяване. оценъчният модел е многопосочен; два са основните му аспекти: стати-
чен аспект – оценяване на крайния продукт, готовия текст с оглед на съдържателни, структурни, езико-
ви и функционални характеристики; оценяване на прагматични особености на текста – уместност, ефект-
ност, разбираемост; динамичен аспект – оценяване на реализирани дейности по време на планиране-
то, събирането на информация, изготвянето на материала и библиографията към него, представянето му 
пред аудитория. позитиви на оценъчния модел са и възможностите за оценка на различни умения: тър-
сене на информация, обобщаване на информация, използване на модели на сътрудничество и взаимо-
помощ, предпочитани модели на учене, умения за разпределяне на роли и т.н. оценяването на горепо-
сочените типове дейност на учениците се осъществява в контекста на текущо/поетапно/формиращо оце-
няване чрез анализ на позитивите/ негативите на създадения от ученик готов текст и неговото представя-
не; анализ и оценка на ефикасността на дейностите през различните етапи, през които преминава създа-
ването на съответния речев продукт. обективността на оценката е предопределена от възможността за 
характеризиране на ученика (остойностяване на действията му) в различни комуникативни роли, както и 
оценяването му от различни субекти. от една страна, комисия от случайно избрани (винаги еднакви на 
брой) ученици оценява представения материал – моделите на оценяване са два: устна оценка или пис-
мено изразено становище относно целесъобразността от начина на включването му в общия електронен 
сборник. оценката е и за съдържание, и за структура, и за форма, и за начин на представяне. Всеобщото 
обсъждане на критерии за оценка при представяне и защита на реферативни разработки обикновено се 
свежда до изведеността на следните: съответствие на изложението със заявената тема; задълбоченост, 
изчерпателност, логическа последователност, свързаност на изложението; умение да се отговори на по-
ставените от изпитващата комисия и от аудиторията въпроси; спазване на речевите етикетни формули (за 
обръщение в началото на представянето, за сигнализиране на завършването); съобразяване с регламен-
тираното време за представяне на разработката (обем от 5 до 10 минути); поддържане на визуален кон-
такт с аудиторията по време на представянето; подходящ избор на темп и логически паузи при говоре-
нето; ясен и достатъчно силен, за да е разбираем от цялата аудитория, изказ; съобразена със ситуацията 
жестовост. от друга страна, публиката (неучастващите в журито ученици) влиза в ролята на двоен оцени-
тел: първо, може да се самооцени – да провери обективността на критериалната си скала спрямо общо-
изведените критерии, като изгради/представи собствена оценка за предложения от даден ученик рефе-
рат; второ, запознавайки се с констатациите на журито, може да оцени качеството и обективността на ре-
ализираните от неговите членове оценъчни дейности. В рамките на екипната дейност се толерира и един 
допълнителен оценъчен модел, реализиран чрез рефлексия, самоконтрол, саморефлексия. 

Фактът, че проектният метод се използва успешно от отделни учители по български език и литера-
тура, е предпоставка за реализиране на методически срещи и практикуми за популяризиране на ефек-
тивните практики, обсъждане на образователния им потенциал при различни категории ученици, очер-
таване на възможни перспективи на още по-целесъобразно и масово използване на метода в контекста 



166

Образование и технологии 9/2018

на компетентностно ориентирано обучение по български език и литература. организираните от автора 
на статията (във функцията му на експерт методик) квалификационно-методически срещи са свързани с 
ценни за педагогическата практика обобщения. достигнато е до извода, че дейностните модели на горе-
представените проектни варианти следват успешно еднотипна логика на реализация, включваща чети-
ри основни етапа. първият етап, условно наречен информационно-организационен, е свързан с избор на 
екип/тема, запознаване с изискванията за работа, обсъждане, поставяне, разпределяне на задачите. Вто-
рият етап е подготвителен и изисква персонална концентрираност върху поставената задача под форма-
та на план, визия за предстоящите действия и начина на осъществяването им във времето и като субект-
но синхронизиране. третият е действеният етап, изискващ практически действия съобразно конкретна-
та поставена задача и разпределените роли в екипа. четвъртият е оценъчно-резултативният етап, пред-
полагащ представяне на създадения речев продукт по начин, подходящ за целесъобразното му оценява-
не според общоизвестни на всички критерии. Рефлексивността съзнателно не е обособена като отделен 
етап, защото качествено осъществявана рефлексия/саморефлексия би трябвало да съпровожда различ-
ни стъпки от реализацията на съответния проект, т.е. значима е съотнесеността на отделните практичес-
ки стъпки с междинен контрол. 

представените примерни модели на използване на проектния метод в педагогическия дискурс по-
казват възможната му адаптивност в разнообразни образователни контексти. ефективността от модели-
те (макар и различни по сложност, тематична насоченост, период и модел на осъществяване) може да бъ-
де интерпретирана в контекста на сходна когнитивна/аксиологична резултативна парадигма. по отноше-
ние на знанията това е разумен баланс между знания и практическа дейност относно конкретна поставе-
на задача, разширен обхват на съответните познания; по отношение на уменията – целенасочено използ-
ване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, целесъобразни действия с информационни из-
точници (намиране, обобщаване и систематизиране на информация); подбиране и целенасочено реали-
зиране на екипни и индивидуални дейности по контролиране и самоконтролиране на чуждата/собстве-
ната дейност на всеки етап от осъществяването ù. Резултатността е значима и в контекста на възпитавани 
качества и отношения – възприемане на отсрещния като равностоен партньор, толерантност и етичност в 
общуването, взаимопомощ и сътрудничество, отговорност и мотивираност. 

Всеки от проектите е с обучителна тежест/значимост, която може да се обоснове с оглед на три аспе-
кта: обща организация на обучителния процес, учителят и неговата променена роля в съвременното обу-
чение, ученикът и настъпващите качествени промени с него. предлаганите варианти на проектно орга-
низирано обучение са осъществими както чрез класно-урочна дейност, така и като нейна алтернатива – 
чрез дейности в кръжоци, клубове, свободноизбираеми часове, часове за профилирана подготовка, за-
нятия по проекти (от типа „твоят час“). успешното реализиране на проектната дейност в предложените 
модели е свързано с нов тип взаимоотношения между педагога и учащите се; активно усвояване на учеб-
но съдържание, протичащо в контекста на динамични процеси на самоопознаване и взаимно опознава-
не, на саморазвитие на личността. Важното е трансформирането на модела на учене по посока на актив-
ното включване на втория образователен субект – т.е. не предоставеността на знания, а придобиването 
им чрез „заедно“, съвместно учене от/с/чрез другия в екипа или около теб. ново измерение придобива 
активността, еквивалент не просто на когнитивни операции, а превръщаща се в избор на тактики за ре-
шаване на задачи/проблеми; преодоляване на конфликти; максимално добро представяне на реализи-
рания краен продукт; оценяване на алтернативи; усвояване на стратегии за запаметяване, разбиране и 
приобщаване, за обобщаване, за контрол; изработване на стратегии за успех. организационно, обучител-
ният модел се основава на педагогическа интеракция, предполагаща толерантна свободна комуникация, 
интердисциплинарност, осъществимост на вътрешно- и междупредметни връзки, ситуационност на обу-
чението. Безспорни характеристики на качествено организирания педагогически дискурс стават автен-
тичността (усвояването/предлагането на информация по начин, използваем и в реалния живот), много-
степенността на сътрудничеството (между учител и ученици, между самите ученици), развлекателността 
(включване в приятни за съответния ученик дейности), вътрешната мотивираност (предоставените въз-
можности за влияние върху учебния процес, за избор, контрол и оценка вече са стимул към повишаване 
на мотивацията за постижимост). образователните предимства на предлаганата технология могат да бъ-
дат осмислени и в контекста на съвременното формиращо оценяване – предоставяната възможност за 
съчетаване на индивидуално и колективно оценяване; за многоаспектно оценяване на реализираното от 
ученика (като готов речев продукт и като планирана и реализирана поредица от действия); за използва-
не на оценяването като част от процеса на обучение (в контекста на рефлексивно/саморефлексивно съ-
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отнасяняне на собствена и чужда оценка). при подобни, отворени към креативност образователни моде-
ли, се създава атмосфера за плурализъм в мисленето и свобода на споделянето; възнаграждават се често 
склонността към рисково поведение, оригиналното мислене, нетрадиционният подход.

В подобни на представените модели се пресемантизират и ролите на учителя, надрастващ функцията 
си само на източник на информация и реализиращ се както като ръководител, изследовател, координа-
тор, консултант, така и като фасилитатор, стимулатор, помощник при решаване на проблеми и формули-
ране на тезиси, мнения, изводи, оформяне на общия краен речев продукт. проектните дейностни моде-
ли са проява на професионалното майсторство на включващия ги в практиката си учител, проверка са на 
педагогическата му креативност. същевременно са провокация към него и творческия му потенциал (ще 
съумее ли пълноценно да използва всяка създала се ситуация, за да учи, не само в когнитивен, а и в емо-
ционален, комуникативен, социален и чисто човешки план), стимул са за развитие и на собствената про-
фесионална/комуникативна компетентност на педагога. 

проектните модели (предполагащи учене, базирано на личен опит, потребности интереси) доприна-
сят за развитие на различни групи умения на обучаваните: информационно-организационни (извлича-
не/представяне на информация от/в контекст; трансформиране на информация за уместно използавне 
в оригинални или репродуктивни текстове; класифициране, ситематизиране и обобщаване на информа-
ция; придобиване на собствен поглед върху информация (самостоятелно откриване и творческо използ-
ване); анализ на получени данни в контекста на обективна равносметка); субектно-организационни (за 
сътрудничество с другите в екипа; за координиране на действия, за приемане/излагане на критически 
бележки). обучителни практики, аналогични на анализираните, пресемантизират ролите на учениците в 
дейностен и резултативен план – със засилена фреквентност се оказват инициаторските им речеви дейст-
вия, свързани с ориентиране в информационното и комуникативното пространство; активното им включ-
ване в дискусии, обосноваването на собствено мнение; търсенето на начини за преодоляване на труд-
ности при общуването, идентифицирането, анализирането и решаването на проблеми; придобиването 
на опит в деликатно критикуване и търпеливо приемане на критика. В подобни образователни контексти 
релевантно става активното усвояване на продуктивни речеви модели, развиващи и компетентността за 
уместно общуване на роден език; на модели на ефективно социално адаптиране. актуална последица е 
замяната на външни за ученика цели с вътрешна мотивираност и персонална отговорност за резултата от 
образователните взаимодействия и въздействия – търсене на решения чрез самостоятелна дейност, коя-
то да се вписва в усилията на колектива за резултатността на окончателната проектна задача. установе-
ните модели в процеса на проектно обучение способстват и за развитието на ценни личностни качест-
ва: отговорност, целенасоченост, ентусиазираност, способност за вземане на адекватни решения,  само-
дисциплинираност, саморегулативност, критичност в мисленето, креативност, самостоятелност, сътруд-
ничество, единодействие, толерантност, рефлексивност, адаптивност към ситуации, мобилизираност, са-
моосъзнатост и самоопознатост.

обсъжданията и обобщенията от квалификационно-методическата дейност насочват и към перспек-
тивите на ефективно използване на метода на проектите, свързани най-вече с актуализация в образова-
телно-възпитателен план на комуникативните и оценъчните модели на всеки възможен етап от проект-
ната дейност. В този контекст проспективната резултатност от проектните практики може да се обвърз-
ва със засилваща се дейност по включване на оценяването в процесите на обучение; с формирането на 
толерантни модели за приемане на чуждата оценка дори когато не се вписва в собствената представа за 
постижимост; с работата по деликатно изказване на критически бележки при задължително първоначал-
но отчитане на достойнствата на съответния продуцент и позитивите на продукцията му. ефективното из-
ползване на метода на проектите е целесъобразно да се обвързва и със социалните аспекти при реализи-
рането му като педагогическа интеракция, с перманентен стремеж към осъществяването му в атмосфера 
на добронамереност, търсеща и извеждаща силните страни на обучаваните; акцентираща на неприкос-
новеността на личността (незасягане на ученика дори и при недостатъчно добро равнище на справяне с 
поета задача). от друга страна, перспективите на използване на проектния метод е целесъобразно да се 
търсят не само и не толкова в инцидентното му използване, а в идеите за осъществяването му в систем-
ност, логичност, йерархичност и мащабност на различни равнища. ефективно се оказва реализирането на 
проекти, предполагащи интердисциплинарност (междупредметен модел на усвояване на близко учебно 
съдържание за няколко учебни предмета); реализирането на по-глобални като структура/тематичен ди-
апазон и продължителност проектни дейности (например перманентно осъществяване в продължение 
на една-две учебни години; подчиненост на значима тема, гледните точки към която са динамични в ди-
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ахронен план и са свързани с по-широк социокултурен контекст). перспективите за ефективно използва-
не на проектния метод в съвременното обучение по български език и литература могат да бъдат потър-
сени и в моделите на вътрешно мотивирана самостоятелност и активност (постепенно увеличаващи се и 
нарастващи като трудност самостоятелни действия на учениците, предполагани от задачите през различ-
ните образователни етапи); в повишаваща се персонална отговорност спрямо избраната/предпочетена-
та от ученика активност (да търси и/или систематизира информация от различни източници, да създава 
текст, да изобразява, да редактира, да оценява продукцията на съученик/съученици, да общува по опре-
делен начин със съученици/учител и т.н.), спрямо субектите, с които си взаимодейства в образователния 
дискурс. перспективите могат да бъдат обобщени и в чисто човешки план – на базата на установени ка-
чествени характеристики на обучението системно реализиране на проекти, които мотивират ученика да 
установи какво още иска да знае, как може да го постига, като променя себе си като етичен комуникатор, 
социално адаптивен индивид, самоуважаващ се и уважаван и от другите човек. 
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