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Целта на нашата идея е да научим и насърчим преподавателите/учителите и учениците да 

си сътрудничат и да използват технологиите по творчески и ефективен начин. В настоящите 

образователни системи в повечето страни от ЕС за учителите става голямо предизвикателство 

да мотивират учениците да учат материала, представен в класната стая. Проучванията, 

направени в средните училища на партньорите по проекта във фазата на разработване на 

проектната идея, само доказват добре известния факт, че учениците лесно се „отегчават“ от 

учебното съдържание, представено във формалния образователен процес.

Традиционните методи на преподаване са фокусирани върху предоставянето на факти; да 

имаш достъп до много информация и да я използваш обаче не е учене. Да си информиран не 

е същото като да си образован. Виртуалната реалност (VR) може да мотивира учениците към 

академични постижения. Чрез използването на VR технология учителите могат да привлекат 

вниманието на учениците към разработения VR образователен материал и да направят 

процеса на учене вълнуващ и по-ефективен. VR е на прага на образованието и без съмнение 

ще промени света такъв, какъвто го познаваме. Новите училищни класни стаи ще бъдат 

технологично усъвършенствани места за учене с VR технология, която ще позволи значително 

да се повиши ангажираността на учениците и тяхното обучение. Настоящите ограничения 

могат да бъдат отбелязани в липсата на необходимото ИТ оборудване, както и в липсата на 

умения на учителите да персонализират материала по такъв начин, че да бъде по-лесно да се 

приложи VR-моделът като част от учебната програма на класа.

Основните цели на проекта са да се подобри качеството и привлекателността на образователния 

процес в регионите на общините Лудбрег, Хърватия, Кочани, Северна Македония, Лимасол, Кипър 

и Пазарджик, България чрез разработване и прилагане на иновативна методология за обучение, 

базирана на виртуална реалност; да се повишат компетенциите и уменията на учителите и 

учениците в средните училища по отношение на онлайн виртуално образователно съдържание 

в ежедневните часове; да се установи стратегическо партньорство между различни социално-

1. Въведение
1.1. За проекта

Основната идея на проект „Внедряване на образователен подход базиран 

на виртуална реалност в средните училища – VR EDUCATION“ е да се създадат 

иновативни педагогически и преподавателски методи, които да се основават на 

дигитални технологии. 

Стратегически план за действие за транснационално сътрудничество4



1.2. За интелектуалния продукт - ИП3

икономически организации за повишаване на качеството на образованието чрез прилагане на 

добри практики и разработване на иновативни образователни методи. Специфичните цели на 

планираните дейности ще бъдат: разработване на собствен иновативен образователен модул, 

базиран на ИКТ, с използване на VR технологии; подобряване на постиженията на учениците 

по учебни предмети с помощта на VR образователни технологии; подобряване на уменията 

за работа в екип на учениците чрез транснационално състезателно събитие в рамките на 

дългосрочната преподавателска дейност; създаване на транснационална мрежа за учители 

чрез използване на мрежов модул eTwinning и създаване на стратегически план за действие 

за транснационално сътрудничество в областта на образованието. Партньорството включва 

различни видове организации: Общинската администрация на гр. Лудбрег (Хърватия), четири 

средни училища (от градовете Лудбрег, Пазарджик, Кочани и Лимасол), две неправителствени 

организации ЛАГ-Кочани (СМ) и сдружение ЦУИР (БГ) и МСП (Хърватия и Кипър).   

Местните публични органи и НПО-та ще подготвят документ за развитие на стратегическо 

транснационално партньорство между местни публични органи, училища и НПО-та от четирите 

общини (Лудбрег, Кочани, Пазарджик и Лимасол) за развитие на образователния процес чрез 

използване на иновативни методи и добри практики, базирани на ИКТ. Учителите от училищата 

ще бъдат обучени да използват и изпълняват задачите на новоразработения образователен 

модул за виртуална реалност; също така определен брой ученици (436) ще бъдат обучени да 

тестват методите на обучение и да следват курса в пълния му вид и съдържание. Обучителите 

(МСП) ще имат отговорността да се справят с подготовката на образователния модул и 

материалите (насоки / указания); НПО-та ще поемат разпространението на резултатите от 

проекта, организирането и провеждането на събития и осъществяването на обучения.

„Стратегически план за действие за транснационално сътрудничество за развитие на 

образователния процес в Кочани, Пазарджик, Лудбрег и Лимасол чрез използване на 

иновативни методи и добри практики, базирани на ИКТ“ е добър пример за нов подход към 

установяването на стратегическо партньорство в транснационалното сътрудничество между 
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различни социално-икономически организации (местни органи, образователни институции, 

граждански сектор и МСП) с цел да се осигури прилагането на иновативни и добри практики 

в образователния процес. Основната цел е да се определят нови образователни подходи, 

базирани на ИКТ (отворени образователни ресурси, образователен софтуер, базиран на 

добавена и виртуална реалност и т.н.), и тяхното прилагане в специално създадени дейности 

за неформално образование в средните училища на партньорите по проекта. Изпълнението 

на дейностите, които ще бъдат предвидени в създадения план за действие, ще се извърши с 

помощта на опитните партньори по проекта, които ще посочат конкретни дейности с конкретна 

времева рамка с включени финансови средства, необходими за тяхното осъществяване. Освен 

това документът съдържа конкретни бъдещи стъпки за сътрудничество между участващите 

партньори по проекта, особено по отношение на прилагането на разработените проектни идеи 

в предвидените дейности пред фондовете на ЕС и други потенциални донори.

При разработването на този план за действие са взети предвид различни иновативни 

образователни методи, както и добри практики като възможности за подобряване на 

образователните процеси в средните училища на партньорите по проекта, но също така 

предвидените дейности се основават на проектни идеи, подходящи за прилагане в други 

средни училища на местно, регионално и национално ниво. Планът за действие е достъпен 

за безплатно изтегляне онлайн от уебсайта на проекта от всички заинтересовани страни и ще 

бъде представен на всяко едно от заключителните национални събития за разпространение 

на информация.

Образователната система в 

Република Хърватия се състои от:

• Ранно и предучилищно 

образование

• Начално образование

• Средно образование

• Висше образование

2. Настояща ситуация в 
образователния сектор на четирите 
общини, участващи в проекта

2.1. Лудбрег, Хърватия

Стратегически план за действие за транснационално сътрудничество6
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Ранното и предучилищното образование в 

Република Хърватия включва възпитанието, 

образованието и грижите за децата в 

предучилищна възраст и се осъществява чрез 

програми за образование, здравеопазване, 

хранене и социални грижи за деца от 

шестмесечна възраст до училище.

Началното образование в Република 

Хърватия е задължително и безплатно 

за всички деца на възраст между шест и 

петнадесет години, както и за учениците 

с множество увреждания в развитието 

до 21-годишна възраст. За лицата над 

15-годишна възраст, които не са завършили 

задължителното начално образование, 

съществува възможност за включване в 

програмата за начално образование за 

възрастни.

 

Средното образование дава възможност 

на всеки при равни условия и според 

възможностите му, след завършване на 

основното образование, да придобие знания 

и способности за работа и да продължи 

образованието си.

Средно образование в Хърватия на национално ниво

Средното образование предоставя на всеки, след завършване на основно образование, 

при равни условия и въз основа на индивидуалните способности, възможност да придобие 

знания и компетентност, необходими за навлизане на пазара на труда и за продължаване на 

образованието във висши учебни заведения.

Средното образование се предоставя от средни училища и други юридически лица и включва 

различни видове и форми на обучение, образование, квалификация и подготовка, които се 

осъществяват в съответствие с разпоредбите на Закона за основното и средното училищно 

образование (Държавен вестник на Република Хърватия, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-

кор., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 и 152/2014).

Средноучилищните институции са: ученически общежития на средните училища.

Образованието за възрастни е част от 

уникалната образователна система на 

Република Хърватия и включва процесите 

на обучение за възрастни, предназначени за 

обучение за по-добра пригодност за заетост 

и личностно развитие на индивида.

Образованието по изкуствата е 

достъпно за всички при равни условия, 

независимо от раса, цвят на кожата, пол, 

език, религия, политически или други 

убеждения, национален или социален 

произход, имущество, социално положение, 

увреждане, сексуална ориентация и възраст, 

в съответствие с техните възможности и в 

съответствие със Закона за образованието по 

изкуствата.

Качественото висше образование е 

предпоставка за успешно общество. Ето защо 

една от основните задачи на Министерството 

на образованието и науката е да се грижи за 

създаването на интелектуално ядро, което да 

изпълнява тази важна задача с помощта на 

университетите, политехническите училища 

и колежите.

Интелектуален продукт 3 – ИП3 7



Средните училища, в зависимост от вида на 

предлаганата от тях програма, са следните:

• Гимназии;

• Професионални или търговски училища;

• Училища по изкуствата.

Програмите за средните училища са 

следните:

• Програми за прогимназиално образование;

• Програми за средно образование;

• Програми за обучение и развитие.

Местно ниво – гр. Лудбрег

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУДБРЕГ

Предучилищното образование в Лудбрег разполага с три детски градини, които са с капацитет 

за триста деца от района на Лудбрег.

Детска градина „Радост“ е собственост на град Лудбрег. В допълнение към основните програми 

се осъществяват и кратки курсове за ранно обучение по Английски и Немски език. Освен 

учебни курсове детската градина организира и тематични работилници.

Детска градина „Искрица“ изпълнява основна цялостна програма за предучилищно 

образование, а от кратките програми изпълнява програма за ранно изучаване на Английски 

език, религиозна програма и програма за работа с надарени деца. Също така детската градина 

разполага с адаптирани играчки.

Детска градина „Усмивка“ има 110 деца в три образователни групи: яслена, младша и старша 

група на детската градина. Освен редовната програма в детската градина се организират 

религиозна програма и работилници за деца.

ОНОВНО УЧИЛИЩЕ ЛУДБРЕГ

Основното училище в гр. Лудбрег е държавна институция за общообразователно обучение 

на деца и младежи. Училището извършва образователни и обучителни дейности. Основното 

образование в Република Хърватия се регламентира от Закона за образованието в основните и 

средните училища и следователно основното училище в Лудбрег осъществява задължително 

и редовно основно образование. Освен това, извършва дейност по основно музикално 

образование за следните програми: пиано, китара, акордеон, блокфлейта, флейта, кларинет, 

тромпет, валдхорна, саксофон, барабан и развитие на гласа (солфеж). Училището работи въз 

основа на училищния учебен план и годишния план и програма за работа.

Днес основното училище в Лудбрег разполага с общо 36 отдела – 17 отдела за класно обучение 

и 16 отдела за предметно обучение. В училището се обучават общо 731 ученици – 367 ученици 

от 1-ви до 4-ти клас и 364 ученици от 5-ти до 8-ми клас. Също така училището е реализирало 3 

отделения за ученици с увреждания, които посещават общо 19 ученици. Музикалният отдел на 

училището има 6 отдела и в него се обучават 154 ученици.

Стратегически план за действие за транснационално сътрудничество8



В Основно училище Лудбрег освен редовните часове има и избираеми часове, в които 

учениците могат да изберат допълнителен предмет по избор като Информатика, Немски език 

или Катехизис.

Освен това училището организира различни извънкласни дейности, които имат за цел да 

активизират и мотивират учениците към училището и ученето. Също така чрез участието си 

в извънкласни дейности учениците придобиват нови умения и компетентности, които могат 

да им помогнат по време на цялото им обучение. Някои от извънкласните дейности са: драма, 

„млади изследователи“, творчески работилници, художествени работилници, игротека, читални, 

спортни дейности, танцови групи, хор, „млади техници“, първа помощ и други.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛУДБРЕГ

Гимназията в Лудбрег е новосъздадено учебно заведение, което започна работа през учебната 

2013/2014 година. Средното училище в Лудбрег се премести на това ново място през февруари 

2015 г. на площад „Света Троица“ 16, до момента, в който се изгражда нова училищна сграда.

В допълнение към редовните часове в училището ще се провеждат допълнителни курсове, 

които ще позволят на учениците да приложат на практика придобитите знания и творчество, 

да придобият нови знания, умения, ценности и нагласи, които са от значение за тях, така че по-

късно да могат да се включат ефективно в живота. Тази форма на обучение е предназначена за 

ученици, които проявяват особен интерес или талант в определена област на обучение и искат 

да научат повече или да се подготвят за всички нива на състезание.

Допълнителни занимания ще се организират в определен момент, когато такава форма 

ще е необходима на учениците, и ще включват активни дидактико-методически подходи 

като семинари, проекти, обучение на терен, наблюдение, проследяване и насърчаване на 

талантливи ученици и подготовка за състезания. Допълнителното обучение е предназначено 

за онези ученици, които изпитват затруднения при усвояването на определена част от курса. 

Такова обучение няма характер на непрекъснатост, но ще се поддържа според нуждите 

и потребностите на ученика от тези учебни области и/или предмети, от които има нужда. 

Извънкласните дейности са насочени към развитието на интересите и талантите на учениците 

в различни области и ще се провеждат главно под формата на работа и проектно обучение, 

както и изучаване на чужди езици.

Гимназията в Лудбрег предлага 

обучение в 4-годишни 

образователни програми:

• Техник по мехатроника

• Компютърен техник по механика

И 3-годишни програми за професионално образование:

• Ключар, Настройчик, Пекар (младши машинен 

оператор)

• Оператор на машина с компютърно цифрово 

управление – електронно табло 

•  Продавач, готвач, оператор на металорежещи машини

• Спомагателни професии (готвач, сладкар, градинар)

Интелектуален продукт 3 – ИП3 9



Потенциални слабости (Лудбрег):

• Липса на практическа работа в училище;

• Претоварване с учебно съдържание - много информация, която трябва да се усвои за кратко 

време;

• Лекция тип „Катедра“;

• Липса на ИКТ оборудване в средните училища, особено VR и AR оборудване;

• Липса на използване на ИКТ оборудване в средното образование;

• Липса на знания на преподавателите при използването на ИКТ оборудване;

• Образованието е свързано предимно с фронтални лекции, докато липсват знания, 

придобити чрез експерименти / преживявания.

2.2. Пазарджик, България

Образователната система в България - национално ниво

Законът за предучилищното и училищното образование (в сила от 1.08.2016 г.) осигурява правната 

основа на цялостната образователна система в страната и установява правото на гражданите 

непрекъснато да повишават образованието и квалификацията си. Законът признава правото 

на образование на всички деца; гарантира равнопоставеност независимо от техния етнически 

или социален произход и населено място, в което живеят; осигурява условия и възможности за 

по-нататъшно развитие и постигане на високо ниво на знания в системата на образованието.

Българската образователна система традиционно е организирана в рамките на публичния 

сектор. Съществуват обаче редица частни училища с различни нива на обучение. Образованието 

в България се подпомага основно от държавата чрез Министерството на образованието и науката 

(МОН). На училищата се предоставя финансова автономия чрез финансова децентрализация 

и така наречените „делегирани бюджети“. Чрез финансовата децентрализация се прехвърлят 

права и задължения, които са свързани със съставянето и изпълнението на бюджета 

(делегирани бюджети). Училищата имат повече оперативни права по отношение на съставянето 

и разходването на бюджета и изпълняват свои собствени независими политики.

Образованието и обучението на децата започва от детските градини. Те могат да бъдат държавни, 

общински или частни, в зависимост от вида на бюджета им. Детските градини са за деца на 

възраст между 3 и 6 години (когато започват първи клас). Предучилищните групи за деца на 

възраст 5 и 6 години са задължителни и могат да се провеждат както в детска градина, така и 

в начално училище. Готовността за училище се оценява в края на етапа на предучилищното 

образование чрез сравняване на придобитите резултати от обучението с резултатите от 

обучението, описани в държавните стандарти. В края на предучилищния етап се издава лично 

портфолио.

Училищното образование е безплатно в предучилищна, начална и средна степен в държавния 

сектор. То е задължително за децата на възраст между 5 и 16 години (0-8 клас).
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Професионалното обучение включва компетентности, необходими за придобиване на 

професионална квалификация, както и за покриване на изискванията за квалификация по 

професия или специалност, ако има такива, включително регулирани професии и специалности.

Професионалните гимназии имат за цел да постигнат държавния образователен стандарт 

за придобиване на професионална квалификация по време на двата гимназиални етапа на 

обучението за придобиване на степен на средно образование.

Могат да съществуват и иновативни училища, които са обявени за такива с наредба на 

Министерския съвет, и тези училища трябва постоянно да постигат подобряване на 

качеството на образованието чрез:

1. Разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и/или 

съдържанието на обучението;  

2. Организиране по нов или подобрен начин на управлението, обучението и учебната среда;  

Степените на училищно образование в България са: 

• Начално образование (1-4 клас включително);

• Прогимназиално образование (5-7 клас 

включително);  

• Първо гимназиално образование (8-10 клас 

включително); 

• Второ гимназиално образование (10-12 клас 

включително).

Училищата в България са държавни, общински, 

частни или духовни и според вида на обучението и 

преподаването, което предоставят - неспециализирани 

и специализирани.

Според етапа или 

степента на образование 

неспециализираните училища 

са: 

• начални училища (I - IV клас 

включително);

• основни училища (I-VII клас 

включително);

• средни училища (VIII-XII клас 

включително);

• общообразователни училища (I - 

X клас включително); 

• гимназии (I-XII включително).  

В зависимост от съдържанието на 

обучението средните училища могат да 

бъдат:

• профилирани или

• професионални

Специалните профилирани училища 

включват задълбочени компетентности 

в определен профил в съответствие с 

държавния образователен стандарт за 

профилираното обучение.

Специалните профили са следните: 

• чужди езици; 

• хуманитарни науки; 

• социални науки;

• икономическо развитие; 

• наука за софтуера и хардуера; 

• предприемачество; 

• математика; 

• природни науки; 

• визуални изкуства; 

• музика; 

• физическо възпитание и спорт.
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3. Използване на нови методи на преподаване;  

4. Разработване на иновативно учебно съдържание, учебни програми и училищни планове.

Специализираните училища обучават експерти в специфични области като спорт, изкуство, 

култура и нуждите на религиите. Специализираните училища са:

• Спортни училища (от V до XII включително)

• Училища по култура (класове от I до XII, от V до XII или от VIII до XII включително);

• Училища по изкуствата (класове от I до XII, от V до XII или от VIII до XII включително);

• Духовни училища (класове от VIII до XII включително).

Началното образование обикновено започва, когато детето навърши седем години, но не 

са редки случаите, когато родителите смятат, че децата им могат да започнат първи клас на 

шестгодишна възраст. След завършване на четвърти клас учениците получават свидетелство 

за основно образование. За да получат диплома за основно образование, учениците могат да 

отидат в обикновено средно училище или да изберат да учат в общообразователно средно 

училище. 

В повечето училища учебната година започва на 15 септември и продължава до 15 или 30 юни. 

Всяка учебна година има два срока. В повечето средни училища се полагат изпити за прием – 

матури. Учениците могат да избират измежду няколко различни вида училища, всяко от които 

предлага различна насоченост (например математика и природни науки или чужди езици).

Всички изпити и външни национални изпити са, както следват:

1. Основно образование - 4-ти клас (10/11 години)

Национално външно оценяване по следните предмети: Български език и литература, 

Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото. 

2. Прогимназиално образование – 7 клас (13/14 години)

Национално външно оценяване по следните предмети: Български език и литература и 

Математика. По желание учениците могат да положат трети изпит по чужд език.

3. Първи етап на средното образование – 10 клас (16/17 години)

Национално външно оценяване по следните предмети: Български език и литература, 

Математика. Изпитите се провеждат под формата на тест. По желание учениците могат да 

изберат да се явят и на изпит по чужд език и Информационни технологии.

4. Втори етап на средното образование – 11-12 клас (18/19 години)

Национално външно оценяване по следните предмети: Български език и литература, 

Математика. Изпитите се провеждат под формата на тест. По желание учениците могат да 

изберат да се явят и на изпит по чужд език.
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Образователна система в община Пазарджик

Община Пазарджик е разположена в източната част на област Пазарджик. Заема площ от 

636,722 км2 , което представлява 14,21% от територията на областта. Общината заема второ 

място сред 12-те общини в рамките на областта. Община Пазарджик се състои от 32 населени 

места – административен център град Пазарджик и 31 села. 

По данни на Националния статистически институт за 2019/2020 г. община Пазарджик има 

население от 105 844 жители, от които 67 170 живеят в рамките на град Пазарджик и 38 674 

в околните села. По брой на населението тя се нарежда на девето място спрямо останалите 

общини.

Образователната система на община Пазарджик се състои от 33 общински детски градини и 45 

училища – 38 общински и 7 държавни.

Вид институция от системата на предучилищното и училищното 
образование Финансиране Брой

Детски градини Общинско 33

Начално І-ІV клас Общинско 3

Основно І-VІІ клас Общинско 23

Общообразователни  І-ХІІ клас Общинско 4

Селективни/профилирани гимназии Общинско 3

Професионални гимназии
Държавно 6

Общинско 1

Спортни гимназии Общинско 1

Центрове за специална образователна подкрепа
Държавно 1

Общинско 2

Училищни общежития/жилища Общинско 1

Общо: 78

По данни на Националния статистически институт за община Пазарджик през 2019/2020 г:

• брой деца, записани в детски градини - 3 424

• брой ученици в училищата - 11 842

• брой на педагогическия персонал /учители/ в детските градини - 270

• брой на педагогическия персонал /педагогически персонал/ в училищата - 1035

• брой групи в детските градини - 130

• брой училищни групи - 511
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В две от средните училища, СОУ „Георги Брегов“ и СОУ „Димитър Гачев“, се обучават общо 162 

ученици, разпределени в 7 паралелки в профил Изкуство – изобразително изкуство и музика. В 

Спортното училище в града броят на обучаваните ученици е 223, разпределени в 11 паралелки. 

Броят на професионалните паралелки в общинските училища е 24 и в тях се обучават общо 426 

ученици.

По-долу е представен списък на всички профили, които могат да бъдат избрани от учениците от 

средните училища на територията на общината след завършване на VII-ми клас.  

Образователни институции
Брой 

образователни 
институции

Брой класове

Брой на 
педагогическия 

персонал/
преподавателите

Брой ученици/
студенти

Общински детски градини 33 130 270 3 424

Общински специализирани и 
неспециализирани гимназии 39 408 846 9 333

Държавни и общински 
професионални училища 7 103 189 2 509

Общо: 80 641 1 305 15 266

ИМЕ НА ГИМНАЗИЯТА Профил

Гимназия "Георги Брегов"
Музика

Визуални изкуства

Природо-математическа гимназия "Константин 
Величков"

Математика

Софтуер и хардуер

Природни науки

Профилирана гимназия "Иван Сергеевич 
Аксаков"

Хуманитарни науки

Природни науки

Езикова гимназия "Бертолт Брехт" Чужди езици

Гимназия "Доктор Петър Берон" Предприемачество

Гимназия "Димитър Гачев" Музика

По-долу можете да намерите списък на някои от професиите и професионалните обучения в 

местните гимназии:

• Помощник треньор

• Строителен инженер

• Софтуерен разработчик

• Готвач

• Фризьор

• Машинен оператор

• Електротехник

• Техник по качеството на храните и 

напитките
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Потенциални слабости (Пазарджик):

• В училищните програми липсват уроци, посветени на теми, свързани със съвременните 

технологии, както и обучение, базирано на виртуална и добавена реалност;

• Липса на уроци, посветени на ИКТ, и на практика не се преподават теми като работа с WEB 

2.0 и отворени образователни ресурси; 

• Липса на оборудване за виртуална реалност във всички училища в региона;

• Липса на адекватно образовани учители, които да предадат знанията си на учениците по 

гореспоменатите технологични теми; 

• Необходимост от повишаване капацитета на учителите в средните училища по теми 

като: програми и финансиране от ЕС, потенциални възможности за професионално 

сътрудничество с други подобни институции и училища на ниво ЕС, както и създаване на 

мрежа от учители за обмен на професионални идеи и опит.

• В резултат на глобализацията и миграцията, населението в селските райони е започнало да 

намалява и това води до свиване на броя на учениците, записани в училищата.

2.3. Кочани, Северна Македония

Образованието в Северна Македония е задължително на възраст от 6 до 19 години за общо 

средно образование или от 6 до 17, 18 или 19 години за професионално образование и обучение 

в зависимост от избрания курс на професионално обучение.

Образователната система в Република Северна Македония се състои от три подсистеми:

• Начално образование (ISCED 1 и ISCED 2): е с продължителност девет години, безплатно 

и задължително за всички деца на възраст от 6 до 15 години, без оглед на пол, религия и 

националност. Дейностите в началното образование се определят и регулират от Закона за 

началното образование и от Концепцията за деветгодишно начално образование. Мисията 

на тази подсистема е да възпитава, обучава и ръководи. В първите три класа оценяването на 

учениците е описателно, а в останалите класове - цифрово (оценки от 1 до 5). Частните училища 

за начално образование не са признати в македонската образователна система. Въпреки това 

съществуват частни начални училища, чиито ученици са предимно с чуждо гражданство. В 

страната има 347 начални училища (около 1100, включително сателитните офиси).

• Средно образование (ISCED 3): е общо средно образование (гимназия) с продължителност 

четири години и професионално образование (професионални училища) с продължителност 

две (професионално образование с продължителност две години), три (професионално 

образование за професии) или четири години (професионално техническо образование). 

Средното образование е задължително и обхваща всички деца на възраст от 15 до 19 години 

за общото средно образование, а за възрастовата група от 15 до 17, 18 или 19 години - за 

професионалното образование и обучение в зависимост от избраното направление. Дейностите 

и отговорностите на средното образование се определят и регламентират със Закона за средното 
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образование и Закона за професионалното образование и обучение. Средното образование 

е безплатно в държавните средни училища. Учениците имат и законовата възможност да 

се запишат в частните средни училища, които са официално признати от образователната 

система на Северна Македония; в страната има 16 частни средни училища.  В няколко училища 

в страната има двуезични класове, в които преподаването на неезикови предмети се извършва 

на чужд език (Френски или Английски); Общо в страната има 124 средни училища, 108 от които 

са държавни, а останалите 16 са частни. От държавните средни училища 23 са гимназии; 43 са 

професионални; 33 предлагат и гимназиално и професионално образование; 4 училища са за 

ученици със специални образователни потребности; и 5 са училища по изкуствата.

• Висше образование (ISCED 5, 6 и 7): осъществява се бакалавърско, магистърско и докторско 

обучение във висши учебни заведения и институти, които са автономни и независими. В 

Република Северна Македония има седем държавни университета и 14 частни университета. 

Дейността им се определя и регулира от Закона за висшето образование. В съответствие с 

националната политика за осигуряване на равен достъп до висше образование, социално 

сближаване и учене през целия живот държавата въведе проекта 35/45, който насърчава 

записването на студенти от възрастовата група 35-45 години.

Образователната система включва и деца със специални потребности, които се обучават в 

училища за специално образование или в рамките на редовния учебен процес в зависимост 

от предпочитанията на учениците и техните родители. За тези училища има отделна учебна 

програма.

Обща информация за образователната система в община Кочани:

В община Кочани има шест основни училища, едно от които е музикално училище, и две средни 

училища.

Ситуацията в основните училища през учебната 2021/22 година е следната, представена в 

таблицата по-долу:

Що се отнася до средните училища в община Кочани, ситуацията през учебната 2021/22 година 

е следната:

Основно училище Брой ученици Брой класове Среден брой ученици 
в клас

ОУ “Кръсте П. Мисирков” 209 19 11

ОУ “Св. Кирил и Методий” 955 48 20

ОУ “Раде Кратовче” 504 30 17

ОУ „Малина Попиванова” 485 33 15

ОУ “Никола Карев” 480 37 13

ОБЩО 2633 167 16
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От 5 Август 2019 г. (Държавен вестник, бр. 161 на Република Северна Македония) има промени в 

Националния закон за образованието, които подчертават включването на децата със специални 

нужди и системната работа с надарените и талантливи деца.

Системата за образование в детските ясли е в компетенциите на Министерството на труда, 

социалните грижи и социалното осигуряване и включва дневни детски градини, в които се 

предлагат грижи и надзор за деца на възраст под три години.

Системата за предучилищно образование е в компетенциите на Министерството на 

образованието и културата и включва детски градини. Тя се отнася за деца на възраст от 3 

години до 5 години и 8 месеца.   

Началното образование се предоставя в начални училища и включва шестгодишен курс на 

общо образование, който започва на възраст от 5 години и 8 месеца.

Прогимназиално образование се предоставя в училищата за средно образование и включва 

тригодишен курс на общо образование, който започва на възраст 11 години и 8 месеца.

Средното (гимназиално) образование включва тригодишен цикъл, който започва на 

15-годишна възраст и се предлага в два различни вида програми:

• Програми за гимназиално общо образование; 

• Програми за техническо и професионално гимназиално образование.

Средните общообразователни училища се наричат лицеи и програмите им включват както 

общи основни предмети, така и предмети по избор за специализация.

Средно училище Брой ученици Брой класове Среден брой ученици 
в клас

СУ “Люпчо Сантов” 577 52 11

СУ “Гошо Викентиев” 640 35 18

ОБЩО 1217 87 14

2.4. Лимасол, Кипър
Структура на Образователната система: 

• Предучилищно училище (детска градина, ясла) – от 3 до 

6 години; 

• Основно училище (начално училище) – от 6 до 12 години; 

• Прогимназиално училище (гимназия) – от 12 до 15 години; 

• Гимназия (обединен лицей или техническо/

професионално училище) – от 15 до 18 години; 

• Висше училище (университет).

Образованието и грижите 

в ранна детска възраст са 

организирани в:

• Системата за образование в 

детски ясли;

• Системата за предучилищно 

образование.
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Средното техническо и професионално образование (СТПО) се предлага в техническите 

училища. Програмите на СТПО включват формално техническо и професионално образование, 

предлагано в два потока – теоретичен и практически. В програмите на техническите училища 

е включена и схемата за провеждане на практики, която включва комбинирани курсове в 

училище и на работното място.  

След средното образование, което не е висше, се предлага на завършилите средно образование 

(на възраст над 18 години) институтите за следгимназиално професионално образование и 

обучение (Институти за следсредно професионално образование и обучение). Те предлагат 

двугодишни програми за допълнително професионално образование и обучение. 

Висшето образование се предлага в държавни и частни институции, както на университетско 

ниво (университети), така и на неуниверситетско ниво (висши училища). 

Образованието за възрастни е отговорност както на Министерството на образованието и 

културата, така и на Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване. То се 

предлага под формата на формално образование, неформално образование и професионално 

обучение, както в държавни институции, така и от полуправителствени или частни организации.  

За по-голямата част от учениците със специални потребности се предоставя специално 

образование в рамките на общообразователното училище. В случай че редовното посещаване 

на общообразователен клас не е подходящо за нуждите на детето, може да се препоръча 

специално обучение в ресурсен кабинет за определени периоди от време седмично или, като 

алтернатива, посещаване на специално звено в рамките на общообразователното училище. Ако 

нито едно от двете не се счита за подходящо, на детето се препоръчва да посещава държавно 

специално училище. 

Втори шанс за образование се предлага във вечерни училища, наречени вечерни гимназии и 

вечерни технически училища, които предлагат четиригодишни програми за преждевременно 

напусналите училище (15-19 години).
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Структура на националната образователна система на Кипър

Община Лимасол следва формата на обучение на Министерството. По-конкретно в 

Лимасол има:

• 6 лицея (средни общообразователни 

училища)

• 8 гимназии

• 1 вечерно училище

• 20 основни училища

• 18 предучилищни заведения / детски 

градини

Осъществяването на стратегическото партньорство в областта на образованието между 

община Кочани, община Пазарджик, община Лимасол и град Лудбрег ще се основава на 

следните принципи и ценности:

Сътрудничество – с цел осигуряване на безопасна и положителна среда, в която младите хора 

да растат, да се развиват и да бъдат партньори;

033. Принципи и ценности на 
сътрудничеството между 
държавите
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Стабилност и трайни ценности – с цел да се гарантира качеството на осъществяване на 

образователните процеси и в същото време да се създадат условия за функциониране на 

образованието на бъдещите поколения;

Интеграция – обединяване постиженията при изпълнението на дейностите, определени със 

стратегическите цели, които са посветени на осигуряването на оптимално разпределение на 

наличните ресурси и интегриране на всички категории фактори, особено на учениците, както и 

непрекъснато отчитане на нуждите на бедните и уязвими групи;

Мотивация – за да се постигне максимален ефект при достигане на определено ниво на 

компетентност;

Законосъобразност – с цел да се гарантира изпълнението на приетия стратегически документ 

в съответствие със законите и общото обществено одобрение на местната общественост;

Професионализъм и прецизност – с цел осъществяване на дейностите в съответствие със 

законовите норми и процедури и чрез използване на доказани положителни практики и 

обосноваване на политическите решения;

Участие – за да могат всички граждани от всички групи заинтересовани страни да бъдат 

включени в процесите на консултации и изпълнение, също и в публичните политики с местно 

значение;

Продължаване – за да се съхрани и насърчи традицията за създаване на образовани хора, 

които имат качествени и приложими знания и умения за подобряване на качеството на живот 

и с отговорно участие и принос към общността;

Откритост и ориентираност – за да се отговори на нуждите на гражданите и на пазара на 

труда, както и за да се насърчи здравето, с цел създаване на условия за здраво население.
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В този раздел са описани предизвикателствата и възможностите на средното 

образование в четири общини – Кочани, Лудбрег, Лимасол и Пазарджик.044. Предизвикателства и възможности 
в средното образование
4.1. Предизвикателства в средното 
образованиеeducation

Идентифицираните предизвикателства са: 

• Осигуряване на подходяща подкрепа от 

страна на всички ключови партньори, 

включени в стратегията.

• Ограничени финансови ресурси, човешки 

ресурси и време.

• Адаптиране към дистанционното 

обучение.

• Средното образование е теоретично, 

книжно, тясно и непрактично. То създава 

социални неподходящи хора и не 

задоволява нуждите на живота. То не е 

ориентирано към живота. То не трябва 

да увеличава безработицата, а трябва 

да помага за създаването на способни, 

самостоятелни граждани.

• Липса на обучение по житейски умения.

• Учебната програма за средното 

образование прилича повече на тази за 

основното училище с по-широк спектър 

от предмети, по-малко специализация и 

повече интегрирани теми.

• Лекции тип „Катедра“.

• Липса на познания на преподавателите 

при използването на ИКТ оборудване.

• Образованието е свързано предимно с 

фронтални лекции, докато липсват знания, 

придобити чрез опит.

• В училищните програми липсват 

уроци, посветени на теми, свързани 

със съвременните технологии, както 

и обучение, основано на виртуална и 

добавена реалност.

• Липса на уроци, посветени на ИКТ, и на 

практика не се преподават теми като 

работа с WEB 2.0 и отворени образователни 

ресурси.

• Липса на оборудване за виртуална 

реалност в училищата.

• Липса на подходящо образовани учители, 

които да разработят теми, чрез употреба 

на съвременни технологии като добавена 

и виртуална реалност.

• Необходимост от повишаване на капацитета 

на учителите в средните училища по 

теми като: програми и финансиране 

от ЕС, потенциални възможности за 

професионално сътрудничество с други 

подобни институции и училища на ниво ЕС 

и създаване на мрежа от учители за обмен 

на професионални идеи и опит.

• В резултат на глобализацията и миграцията 

населението в селските райони е 

започнало да намалява и това води до 

свиване на броя на учениците, записани в 

училищата.

• Разминаване в знанията на учениците и 

учителите (учениците са по-запознати с 

ИКТ от своите учители).
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Традиционната структура на средното образование като паралелен мост между началното 

образование, от една страна и висшето образование и света на труда, от друга, се променя. 

Работната сила през това хилядолетие е по-малко ангажирана в индустриалното производство 

и изолираните професии и все повече е ангажирана в работата, свързана със знанието, 

услугите, комуникациите и иновациите. Поради това икономиките и обществата търсят 

начини образователните им системи да бъдат по-концентрирани върху изграждането на мета-

когнитивен и творчески капитал, които са необходими ресурси както за индивидите, така и за 

нациите, за да успеят в конкурентния свят, основан на знанието и иновациите.

Необходимостта от препроектиране на образователните системи, включително средното 

образование, произтича от схващането, че променящите се икономически, социални и 

екологични обстоятелства са създали нуждата от гъвкави хора, които могат да се приспособяват 

към променящите се ситуации, да учат ефективно и творчески и да създават продуктивни идеи. 

Социалният и творческият капитал се превръщат във все по-важни и търсени характеристики 

на успешните нации, точно както основните знания и общите ръчни умения са били двигатели 

на индустриалните държави. 

Добър пример за променящите се изисквания към уменията е илюстриран от изследването, 

проведено от Леви и Мурнейн (2004 г.). В това изследване те разделят задачите, изпълнявани 

от работниците, на пет категории (също и в Световната банка, 2005 г.):

4.2. Възможности за обучение в средното 
училище

Рутинни познавателни задачи: умствени задачи, 

които са добре описани с логически правила;

Рутинни ръчни задачи: физически задачи, които могат 

да бъдат добре описани с помощта на правила;

Нерутинни ръчни задачи: физически задачи, които не 

могат да бъдат добре описани като следващи набор от 

правила „ако-тогава-направи“ и които е трудно да бъдат 

компютъризирани.

Експертно мислене: решаване на 

проблеми, за които няма решения, 

основани на правила;

Комплексно общуване: 

взаимодействие с други хора за 

получаване на информация, за нейното 

обясняване или за убеждаване на 

другите в нейното значение за действие;

055. Добри практики в областта на 
образователните методи, базирани 
на ИКТ, и техният потенциал за 
прилагане в образователните 
процеси в целевите региони
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Проект „Digital Green“ (Дигитално зелено ) (2016 – 2018 г.), програма Еразъм+

TДвугодишният проект (2016 - 2018) „Digital Green“ е партньорство на шест европейски държавни 

средни училища от Португалия, Словения, България, Румъния, Испания и Турция. Основните 

цели на този проект бяха да се реализират идеи с цел обединяване на Европа с помощта на 

цифрови технологии, да се разбере концепцията за „устойчиво развитие“ и да се действа като 

сензитивен фактор в участващите общности, да се създадат и приложат възпроизводими 

и преносими практики и да се използват интензивно мобилните технологии, включително 

обогатената/добавена реалност и използването на QR кодове. Проектът започна с развиване 

на по-задълбочени познания за местната общност, както и с предоставяне на всички участници 

на умения за създаване на мобилни приложения с използване на обогатената реалност и QR 

кодове.

Въздействието на проекта включва преки и косвени резултати: по-висока осведоменост и по-

задълбочени познания за устойчивото развитие, подобрено качество на използване на ИКТ, 

онлайн инструменти за сътрудничество и мобилни технологии, създаване на видеоклипове, 

презентации и документи по време на проекта, разработване на мобилни приложения (викторини), 

професионално развитие на учителите чрез обучителен курс; повишена самоинициатива, 

по-добри компетенции по Английски език и езиците на страните партньори, по-задълбочено 

разбиране на социалното и етичното многообразие, подобрени софтуерни умения, по-високо 

чувство за принадлежност към Европа, по-висока мотивация и удовлетвореност от ежедневните 

работни дейности, насърчаване на гражданската и междукултурната компетентност, както и на 

социалното включване и благосъстояние в района, интензивно използване на комуникационните 

технологии, както и на методологиите за виртуално сътрудничество.

Проект „Unplugged!“ (Изключен) (2020 – 2022 г.), програма Еразъм+

Целта на младежкия обмен „Unplugged“ е да разберем влиянието, което технологиите и медиите 

оказват върху живота ни, да се „изключим“ за известно време, да работим върху потенциала, 

който имат нашите 5 сетива, за да открием какви са добрите приложения на технологиите и как 

можем да ги използваме и да ги превърнем в продължение на нашите сетива. Целите на проекта 

са да повиши осведомеността за потенциала на влиянието на мрежата и технологиите, както 

положително, така и отрицателно, да даде самочувствие, да накара хората да разберат, че ние не 

сме нашите профили в социалните мрежи и виртуалните реалности, а много повече, да покаже 

алтернатива на технологично хипер-свързания живот, свързвайки се с други хора чрез нашите 

5 сетива, чрез изкуство, музика и спорт, да изживеем период, откъснати от интернет, как можем 

да използваме технологиите, мрежата и социалните медии по положителен начин и да решим 

проблемите на хипер-свързаността и зависимостите.

Проектът очаква, че откъсването от технологиите не е само временна скоба за проекта, а че 

осъзнаването на опасностите, но и на възможностите, е дълбоко. В един все по-свързан и 

технологичен свят партньорите по проекта ще вървят срещу течението, но без да забраняват 
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или атакуват безразборно технологиите и мрежата и да ги посочват като абсолютно негативни, а 

ще работят за осъзнаването и възможното добро използване на тези инструменти. Партньорите 

очакват хора, които могат да се справят с тези проблеми и да ги разпространяват, когато се върнат 

у дома, хора, които, ако се чувстват самотни, няма да се затворят във виртуалната реалност, а ще 

напуснат дома в търсене на човешки взаимоотношения и дейности, които да се извършват в 

групи.

Проект „Educational Module through Augmented reality“ (Образователен модул чрез добавена 

реалност), програма Еразъм+

Проектът стартира през декември 2018 г. и продължава 36 месеца, а основната му цел е 

разработването и използването на ново софтуерно решение – иновативен образователен 

инструмент, базиран на ИКТ (модул за обучение с добавена реалност – Augmented Reality), който 

да свърже учениците с областите на НТИМ (наука технология, инженерство и математика), като 

нетрадиционен подход отвъд границите на класическата класна стая. Целите са да се създаде 

стратегическо партньорство за транснационално сътрудничество между различни социално-

икономически организации (образователни институции, граждански сектори и МСП в областта 

на ИКТ), да се подобрят образователните подходи в три средни училища с нови иновативни 

образователни инструменти, да се повиши осведомеността за значението на НТИМ предметите 

в училище и да се повиши интересът на учениците към техническите предмети в училище.

Резултатите от проекта са: създадено стратегическо партньорство за транснационално 

сътрудничество между три региона от развитието с помощта на иновативни методи, разработен 

нов иновативен образователен инструмент (модул за обучение с реално време), който може да се 

използва в бъдеще, разработени наръчници за прилагане на модул за обучение с реално време 

в училищни предмети, свързани с НТИМ; повишен интерес сред учениците към предметите, 

свързани с НТИМ; повишена информираност на регионално, национално и международно ниво 

за значението на предметите, свързани с НТИМ, в училище и ползите от използването на нови 

образователни инструменти чрез дейности за разпространение и събития за мултиплициране 

на проекта. 

Дългосрочните ползи от проекта са повишаване на привлекателността на НТИМ дисциплините 

и съответно увеличаване на броя на учениците, които избират технологично ориентиран 

професионален/образователен път, както и осигуряване на европейския пазар на труда с по-

адекватен брой инженери и технолози.

Иновативни методи на преподаване с помощта на ИКТ – пример за добра практика от 

Словения

ИКТ в образователния процес трябва да служат като метод на обучение, а не само като 

инструмент. В същото време е важно да се осъзнае, че ИКТ не заместват традиционните методи на 
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преподаване, а ги допълват, като насърчават любопитството, изследванията и експериментите.

Проектът даде възможност на учителите да придобият нови технически и педагогически 

умения, да се запознаят с примери за добри практики, да обменят знания, методи и практики 

за използване на ИКТ за иновативни подходи в преподаването чрез наблюдение на работата. 

С въвеждането на най-добрите решения в училищните програми се очакваше да се повиши 

привлекателността на системите за професионално образование и обучение, първоначално на 

местно ниво, а впоследствие и на по-широко ниво. Целта беше да се обменят знания и да се 

интегрират най-добрите практики със системно интегриране на ИКТ във всекидневната работа 

на родната организация. Беше сформирана специална работна група за оценка, адаптиране 

и изготвяне на интеграционен план за най-доброто и жизнеспособно решение. Първите 

предложения вече се тестват в избрани класни стаи. Бенефициентите изиграха активна роля по 

време на всички етапи на проекта, особено на етапа на разпространение и чрез сътрудничество 

в работната група за интегриране на най-добрите практики в домашната организация.  

ПРОЕКТ „SNIDeR: Special Needs, use ICT, Drop papers“ (Специални нужди, използване на ИКТ, 

да оставим документите), програма Еразъм+

Проектът SNIDeR е насочен към по-успешно включване на учениците с увреждания в редовните 

часове и към улесняване на ученическите чанти чрез замяна на книгите с цифрови материали и 

специална форма на електронна класна стая.

Проектът е изграден върху социални и екологични принципи чрез създаване на лична учебна 

среда (ЛУС) чрез създаване на електронно портфолио на учениците, което е дигитален 

еквивалент на класна стая, в която ученикът създава собствена учебна среда под ръководството 

на учител. Целта беше, от една страна, обучение и развитие на учителите в педагогически и 

технологичен смисъл. Педагогическите методи се насочват към по-иновативен подход, особено 

чувствителен към децата със затруднения от различно естество, и с цел по-голямо включване 

в ежедневното обучение. Също така учителите подобряват своите ИТ умения, за да могат сами 

да използват ефективно ЛУС и електронните портфолиа. За тази цел проектът предвиждаше 

петдневен обмен на учителския персонал на партньорските институции. 

От друга страна, целта на проекта е да се развият цифровите умения на учениците, най-вече за 

целите на използването на електронна система за обучение. Също така намерението беше да 

се повиши чувствителността на учениците към приемането и сътрудничеството с учениците с 

увреждания и да се насърчи тяхната солидарност с връстниците им. По същия начин за учениците 

това означава по-малко книги, по-леки чанти и спестяване на хартия, което е от полза за тяхното 

здраве и околната среда. Учениците имаха междукултурен компонент и възможност да развият 

комуникационни умения чрез четири планирани обмена на ученици с продължителност седем 

дни.
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Проект по програма Еразъм+ „We grow up with eco resources“ (Ние растем с екоресурси)

В рамките на проекта учителите от двете пилотни основни училища от Република Северна 

Македония и България бяха обучени на иновативни образователни методи (отворени 

образователни ресурси), които ще използват при изучаването на трите теми: ВЕИ, ЕЕ и околна 

среда. Обучението беше проведено от две неправителствени организации: Център за устойчивост 

и икономическо развитие от Пазарджик и Асоциация за подкрепа на икономическото развитие 

от Кочани.

Това беше първият, стартиращ проект с минимално използване на ИКТ, който ни показа важността 

на създаването на по-стимулираща среда за учениците, чрез използването на ИКТ технологиите.

Проект по програма Еразъм+ „Introducing digital heritage in educational process“ (Въвеждане 

на цифровото наследство в образователния процес)

Основните цели на проекта са: разработване на иновативен образователен подход с въвеждане 

на дигиталното наследство в образователния процес чрез използване на 360-градусови 

видеоклипове; създаване на учителска мрежа за транснационално сътрудничество чрез 

използване на мрежовия модул eTwinning; популяризиране на предимствата на дългосрочното 

транснационално стратегическо партньорство между различни видове организации в 

разработването на иновативни образователни методологии.

Потапяне във виртуална реалност за изучаване на физика в гимназиите в Кипър

От 27 Януари до 4 Март 2020 г. групата EdMEdia на RISE и Кипърската лаборатория за 

взаимодействие работиха с повече от 140 ученици от гимназията в Кипър, за да осигурят 

иновативни учебни преживявания в часовете по физика.

Учениците се включиха в изследване с помощта на VR симулация, като имаха за задача да 

отговорят на въпроси, свързани със Специалната теория на относителността. Потапянето във 

виртуална реалност позволи на учениците да направят няколко космически пътувания и да 

разберат физични явления като разширяване на времето и свиване на дължината.

„VRTEACHER (ВРУЧИТЕЛ) – Обучение, базирано на виртуалната реалност, за подобряване на 

дигиталните компетентности на учителите“

Кипърският технологичен университет (CUT) е координатор на европейския проект, озаглавен 

VRTEACHER, който има за цел да отговори на необходимостта от модернизация и дигитална 

трансформация на образованието и обучението на учителите и да засили дигиталните умения 

и готовност на преподавателите чрез метод и инструмент за обучение с помощта на виртуална 

реалност (VR). Проектът VRTEACHER има амбицията да осигури ефективни образователни 

отговори, свързани с обучението на педагозите, чрез използване на нов педагогически подход, 

базиран на VR, за виртуална практика.

.
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066. План за действие
В плана за действие всички основни цели са определени според предварително показаните 

примери, където по идентичен начин са представени в съответствие с постигането на 

определена цел – изпълнител на дейността, срок за изпълнение, очаквани резултати, други 

участници, т.е. човешки ресурси, както и предпоставки за изпълнение на предвидените 

дейности.

Дейност 1:

Описание на 
дейността

Проект “Plant the trees” (Засаждане на дървета)

Почти всички знаят за опасностите от изменението на климата, замърсяването и общите 
проблеми, които оказват негативно влияние върху нашата планета, но много от хората не 
се опитват активно да се борят с тях. Някои хора обичат да рециклират, да не разхищават 
излишни количества вода и електричество, но това са пасивни начини за намаляване на 
нечий въглероден отпечатък. 

Разработването на приложение, което да научи човек как да засади дърво и да се грижи за 
него, може да е достатъчно, за да се постигне промяна в борбата с екологичните проблеми. 
Приложението ще бъде под формата на мобилна игра с добавена реалност – ще изберете 
мястото, където ще бъде засадено дървото и ще го отбележите на картата. Други хора също 
биха могли да покажат своите контролни точки, така че другите да се присъединят към тях и 
да превърнат това в социална дейност, като по този начин популяризират приложението и 
засаждат повече дървета. 

Може да се организира състезание между участващите ученици и училища, като се използва 
приложението и се засаждат нови дървета на територията на участващите общини.

Изпълнител 
на дейността

• Хора, желаещи да изтеглят приложението и да се включат в дейностите.
• Училища, които използват приложението като начин за обучение на учениците за по-

щадящ околната среда начин на живот.
• Неправителствени организации, публични органи и компании, които желаят да 

реализират този проект или да си сътрудничат с него.
• ИТ компания, която да разработи приложението Plant App.

Очаквани 
резултати

Подобряване на:
• Повишаване на знанията по въпроси, свързани с опазването на околната среда;
• Знания за това как да бъдем по-благоприятни за околната среда;
• Основни умения и компетентности по съвременни теми като чиста околна среда, 

проблеми, свързани с изменението на климата, в комбинация със съвременни 
технологии

Период на 
изпълнение 2022 - 2027 г.

Човешки 
ресурси

• Разработчици на приложения и уеб сайтове;
• Експерти по теми като опазване на околната среда;
• Експерти по политики от различни ключови групи заинтересовани страни като: 

публични органи, НПО-та и образователния сектор;
• Експерти по комуникация и разпространение на информация;
• Учители, които обучават ученици чрез приложението.

Бюджет: 30,000 – 50,000 евро

Финансови 
източници:

Програма Еразъм+; други потенциални програми на ЕС от настоящия програмен период 
2021-2027 г.
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Дейност 2:

Описание на 
дейността

Проект “Eco-builder” (Еко-строител)

За съжаление не е тайна, че опазването на околната среда не е сред приоритетите на хората 
и това ще бъде изключително трудно да се промени. Най-добрият начин за опростяване 
на такава обширна и трудна за разбиране тема е да я превърнем в игра. Като създадете 
приложение с елементи на мобилна игра, едновременно ще забавлявате хората и ще 
повишите осведомеността за проблемите, засягащи околната среда, и решенията им. 
Приложението ще използва технологията за виртуална реалност за допълнително „потапяне“, 
за да направи играта по-реалистична и да има дълготрайно въздействие върху потребителя. 
Геймплеят ще се състои в това играчът да насочи камерата си към дадена сграда и да 
генерира информация (статистика) за дадената сграда. С тази информация играчът може да 
сравнява различни подобрения на сградата и да се опита да я направи по-екологична и да 
подобри енергийната ѝ ефективност. Играчите ще придобият знания по конкретни теми, 
като например:
• Енергиен одит на сграда;
• Мерки за подобряване на енергийната ефективност;
• Период на възвръщаемост на разходите за мярка за саниране;
• Емисии на CO2 от различни енергийни източници;
• Връзка между спестената енергия и спестените средства;

Сградите ще бъдат оценени по тяхната енергийна ефективност и ще получат съответното 
ниво. Колкото по-високо е нивото на една сграда, толкова по-щадяща за околната среда е тя. 
По този начин средностатистическият играч ще има повече познания за енергийните 
характеристики на сградите, подобрявайки своята инженерна подготовка, което значително 
ще увеличи шансовете му на пазара на труда, а от друга страна, това ще доведе до увеличаване 
на броя на младите хора, желаещи да продължат образованието си в университети с 
технически специалности.    

Изпълнител 
на дейността

• Хора/ученици, които желаят да изтеглят приложението и да участват в дейностите.
• Училища, които използват приложението като начин за обучение на учениците за по-

екологичен начин на живот.
• Неправителствени организации, публични органи и компании, които желаят да 

изпълнят или да си сътрудничат в този проект.

Очаквани 
резултати

Подобряване на:
• Повишаването на знанията по въпроси, свързани с опазването на околната среда;
• Знания за това как да бъдем по-щадящи за околната среда;
• Основни умения и компетенции по съвременни теми като проекти за чиста околна 

среда, енергийна ефективност на сградите и въпроси, свързани с изменението на 
климата.

Период на 
изпълнение 2021 - 2027 г.

Човешки 
ресурси

• Разработчици на приложения и уеб сайтове;
• Експерти по теми като опазване на околната среда;
• Експерти по политики от различни ключови групи заинтересовани страни като: 

публични органи, НПО-та и образователния сектор;
• Експерти по информационни и компютърни технологии;

Бюджет: 100,000 – 150,000 евро

Финансови 
източници:

Програма “Еразъм+”; други потенциални програми на ЕС от настоящия програмен период 
2021-2027 г.
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Дейност 3:

Описание на 
дейността

AR nutrition (AR подхранване)

Упражненията са важна част от поддържането на здравето на тийнейджърите, а начинът на 
живот, който е усвоен в детството, е по-вероятно да се запази и в зряла възраст. Повечето 
тийнейджъри прекарват безброй часове всяка седмица, седейки пред екрана на компютъра 
и играейки видеоигри. Така че идеята е да се използва този факт и да се направи така, че 
да се правят упражнения и да се събират знания за здравословна храна. За да можете да 
се храните правилно, е необходимо да познавате хранителните стойности на някои храни. 
Една от най-сериозните причини хората да се откажат от програмата за упражнения или да 
спрат да се хранят здравословно е липсата на интерес. Идеята е да се създаде приложение, 
което да се управлява от мобилни устройства и което по забавен начин да стимулира 
тийнейджърите да придобиват знания и в същото време да подобряват физическата си 
форма, което в крайна сметка е предпоставка за справяне с всички трудни задачи пред 
тях по време на училище и по-късно в живота. Концепцията се основава на познаването 
на хранителните стойности на храните в синхрон с физическото движение. Опростено, ако 
познаването на хранителните стойности на храните е по-малко – има по-голямо количество 
бягане или ходене. И обратното. В началото на приложението ще е необходимо да се 
въведат данни, а именно възраст, ръст и тегло. Данните са необходими, за да има по-късно 
по-точни изчисления при изчисляването на разхода на калории, а данните не се съхраняват 
никъде, освен на самото мобилно устройство. Системите за добавена реалност, базирани на 
технологията AR Core, позволяват на потребителя да “поставя” триизмерни цифрови обекти 
в реалното пространство.

Изпълнител 
на дейността

• Хора/ученици, които желаят да изтеглят приложението и да участват в дейностите
• Училища, които използват приложението като начин за обучение на учениците за по-

екологичен начин на живот
• Неправителствени организации, публични органи и компании, които желаят да 

изпълнят или да си сътрудничат с този проект
• ИТ компания, която да разработи приложението

Очаквани 
резултати

• промотиране на здравето при деца;
• използване на базирани AR ИКТ технологии в образованието;
• въвеждане на нови образователни подходи – обучение, ориентирано към ученика.

Период на 
изпълнение 2022 - 2027 г.

Човешки 
ресурси

• Разработчици на приложения
• Експерти по теми, свързани със здравето и здравословното хранене
• Политически експерти от различни ключови групи заинтересовани страни: публични 

органи, НПО-та и образователния сектор
• Експерти по комуникация и разпространение на информация

Бюджет: 100,000 – 150,000 евро

Финансови 
източници:

Програма Еразъм+; други потенциални програми на ЕС от настоящия програмен период 
2021-2027 г.
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Дейност 4:

Описание на 
дейността

Използване на концепцията за VR обучение в преподаването на здравословна храна

Цел на проекта: да се справим с предизвикателството на затлъстяването сред учениците, 
като ги обучим как да разпознават предимствата на здравословната храна за своето 
благосъстояние.

Изпълнител 
на дейността

• Хора/ученици, които желаят да изтеглят приложението и да участват в дейностите;
• Училища, които използват приложението като начин за обучение на учениците за по-

екологичен начин на живот;
• Неправителствени организации, публични органи и компании, които желаят да 

изпълнят или да си сътрудничат с този проект;
• ИТ компания, която да разработи приложението.

Очаквани 
резултати

• промотиране на здравето при деца;
• използване на виртуална реалност ИКТ технологии в образованието;
• въвеждане на нови образователни подходи – обучение, ориентирано към ученика.

Период на 
изпълнение 2022 - 2027 г.

Човешки 
ресурси

• Разработчици на приложения
• Експерти по теми, свързани със здравето и здравословното хранене
• Политически експерти от различни ключови групи заинтересовани страни: публични 

органи, НПО-та и образователния сектор
• Експерти по комуникация и разпространение на информация

Бюджет: 250,000 евро

Финансови 
източници:

Програма Еразъм+; други потенциални програми на ЕС от настоящия програмен период 
2021-2027 г.

Дейност 5:

Описание на 
дейността

Използване на VR технологии в професионалните училища по туризъм

Общата цел на проекта е да се използва VR технология за подобряване на знанията и 
компетенциите на учениците в професионалните гимназии по туризъм, за да могат по-лесно 
да възприемат учебната програма и образователните уроци и да помогнат на учениците, 
които по време на практиката използват VR технология

Изпълнител 
на дейността

• Хора/ученици, които желаят да изтеглят приложението и да участват в дейностите;
• Професионални училища, които използват приложението като начин за обучение на 

учениците за по-екологичен начин на живот;
• Неправителствени организации, публични органи и компании, които желаят да 

изпълняват или да си сътрудничат с този проект;
• ИТ компания, която да разработи приложението.

Очаквани 
резултати

• използване на базирани на VR ИКТ технологии в професионалното образование;
• въвеждане на нови образователни подходи – обучение, ориентирано към ученика.

Период на 
изпълнение 2022 - 2027 г.

Човешки 
ресурси

• Разработчици на приложения
• Експерти в областта на туризма
• Политически експерти от различни ключови групи заинтересовани страни: публични 

органи, НПО-та и образователния сектор
• Експерти по комуникация и разпространение на информация

Бюджет: 100,00 – 150,000 евро

Финансови 
източници:

Програма Еразъм+; други потенциални програми на ЕС от настоящия програмен период 
2021-2027 г.
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077. Финансиране на 
дейностите
Дейностите, описани в тази стратегия, 

ще бъдат финансирани от бюджетите на 

общините или със средства, осигурени от 

различни проекти и програми.
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Този стратегически документ отразява 

само възгледите на автора и Комисията не 

може да носи отговорност за каквото и да е 

използване на информацията, съдържаща 

се в него.


