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2. Резюме на проекта  

Проектът е реализиран от езикова школа "Престиж", която започва дейността си през 

есента на 1996 г.и представлява съвременен комплекс за образователни услуги с 20 

учебни и 4 компютърни зали, квалифициран 70-членен екип от преподаватели, 

компютърни специалисти и офис-мениджъри и около 2 000 курсисти. 

 

Проектът "Модулът "Плюс" на "Престиж" - модернизация на традицията" предлага 

цялостно изградена система за обучение по английски и немски език, компютърна и 

Интернет подготовка – всички езикови нива, сертификатни класове, бизнес-профил, 

както и създадените тук и единствени по рода си курсове по модела "плюс" – с 

използване на мултимедийни обучаващи продукти – предмет на представения проект 

за Европейски езиков знак.  

Идеята за проекта и неговата реализация са мотивирани както от новите 

потребности на изучаващите чужд език в условията на интеграция на обществата и 

глобален информационен обмен и развитието на нови средства за задоволяване на 

тези потребности, така и от логиката на собственото развитие на „Престиж" по пътя 

към реализиране на фирмената си стратегия –  мотото "Винаги с идея по-напред". 

Практиката по проекта е плод на близо тригодишна работа. Внимателно се проучват 

съществуващият по света опит, както и нагласите на курсистите да се възползват от 

такъв тип обучение. Разработен е бизнес план за изграждане на Център за 

мултимедийно обучение и Интернет. Така се създават необходимите за реализиране 

на идеята технически условия. Подбран е и е подготвен екип от преподаватели. 

Предпочетен е подходът за интегриране на новите образователни възможности на 

съвременните информационни технологии, заедно с традиционните, в единен учебен 

процес, като се търси ефектът от тяхното съвместяване и взаимно допълване – затова 

и моделът е наречен "плюс". 

Най-важните резултати от реализацията на проекта се заключават в следното: 



• Изграден е единствен по рода си у нас Център за мултимедийно обучение и 

Интернет, с 43 самостоятелни места, с което се модернизира учебната среда, в 

обучението се включват нов инструмент - компютърът и нови средства - мултимедийни 

обучаващи продукти и Интернет. 

• Създаден е нов модел учебни форми за езикова подготовка - така наречените 

курсове "плюс" и техният вариант за деца и ученици - моделът "Нова генерация". 

• Разработен е нов тип урок - мултимедийният час. Структурирани са нов тип 

учебни модули и учебни програми, интегриращи новия инструментариум в единната 

логика на процеса на преподаване и усвояване на езика. 

• Постигнати са по-добри показатели за комуникативната компетентност на 

обучаващите се по този модел, в сравнение със стандартните курсове. Заедно с това е 

повишена компютърната грамотност на курсистите. 

Най-убедителното доказателство, че реализираният модел отговаря на назрели 

потребности на изучаващите чужд език е бързото нарастване на неговия обхват: от 

44 души при стартирането на проекта до пълния капацитет от около 1200 курсисти. 

Изграденият модел е единствен по рода си в страната. Той е израз на стремежа към 

модерно европейско образование, допринася за подготовката на разширяващ се 

контингент от млади хора, притежаващи качествата и инструментите за успешно 

интегриране в обединена Европа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


