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VR EDUCATION



Уважаеми учители и ученици,

в този документ ви представяме нов подход към ученето 

и трансфера на знания, базиран на използването на 

технологията за виртуална реалност. Това ръководство 

с инструкции за използване на безплатни онлайн 

образователни материали за VR е създадено за вас с 

цел да бъде използвано за прилагане на иновативен 

образователен подход, базиран на технологията за 

виртуална реалност (VR). В рамките на проект по 

програма Еразъм+ „Внедряване на методология на 

обучение, базирана на виртуална реалност в средните 

училища” партньорите по проекта разработиха 

образователен модул за VR „Знанието като единствен 

изход“, който се основава на концепцията за Стая за 

измъкване.

Това ръководство съдържа подробно описание на 

минимално необходимото хардуерно оборудване, 

софтуерна инсталация, администриране, както и 

подробно описание на практическото използване на 

хардуера и софтуера, които могат да ви помогнат при 

внедряването на този образователен модул. Всички 

данни са придружени от екранни снимки в реална 

ситуация. Това гарантира лесното прехвърляне 

на образователния материал за VR и към други 

заинтересовани училища и учители, които биха искали 

да внедрят този образователен инструмент в своя 

образователен процес.

Насоките също са на разположение на уеб страницата на 

проекта в електронен вид за безплатно изтегляне.

Уеб сайт на проекта: https://virtualrealityedu.eu/

Виртуалната реалност (VR) има голям потенциал като инструмент, който може да 

изведе обучението отвъд пределите на конвенционалната класна стая. С предимства 

като повишена ангажираност, подобрено задържане на вниманието и способност за 

блокиране на обичайните разсейвания в класната стая, тази базирана на симулация 

технология е една от най-новите тенденции в обучението.

Въпреки очевидните предимства обаче, все още виртуалната реалност не се използва 

широко в училищата. Според резултатите от проучване, проведено от Extreme Networks, 

77% от 350 висшите и средни училища не са използвали VR в класната стая, а основните 

причини за неизползване на технологията, според 43% от отговорилите, са високата 

цена на оборудването и трудността при изпълнението.

Бъдещето на VR в образователния сектор обаче изобщо не е мрачно. Около 53% от 

участниците в проучването споделят, че планират да използват VR в бъдеще, а 68% 

признават силата на тази технология да увлича учениците да учат.

Творческото използване на VR технологията като инструмент за разказване на истории 

също се очаква да ангажира допълнително младите учащи.

Отворените образователни ресурси (OER) са ресурси за преподаване, учене и изследване, 

които са напраени така, че да могат да се използват, споделят и променят свободно.

Създаването на такова VR съдържание е скъпо и е разбираемо, че такова приложение не 

може да бъде намерено като безплатно.

Въпреки това, има някои приложения, които могат да се използват като отворени 

образователни ресурси (OER) в училищата и като пробна версия или безплатен софтуер.

Повечето от тях са разработени за мобилни телефони, които се поставят в държача за VR 

слушалки, но има и някои от тях, които могат да се използват в Oculus Quest.

Представяне 011. Отворени 
образователни ресурси 
и виртуална реалност

„

Надяваме се, че това ще ви 

помогне в по-нататъшните 

учебни часове. 
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InMind VR 2 („В ума“)

VR Roller Coaster 
(„Влакче на ужасите“)

MEL VR Science Simulations („Научни 
симулации“)

Изпитайте усещания, близки до 

реалните, в 3D влакчето на ужасите на 

слушалките за виртуална реалност за 

мобилен телефон. 

MEL VR Science Simulations е серия от научни 

симулации, уроци и лабораторни опити, 

обхващащи химия и физика. Създадена да 

се вписва точно в училищната програма, 

виртуалната реалност превръща ученето в 

интерактивно и повличащо изживяване, което 

го прави забавно.

Нашата препоръка е често да посещавате електронния магази на Oculus на https://www.oculus.

com/experiences/quest. Там можете да инсталирате приложения като демо версии или да 

закупите пълни версии.

Цените са в диапазона от 15-30 евро, което е приемливо.

Също така за мобилни устройства с Android или IoS можете да намерите VR приложения в 

техните електронни магазин. Някои от тях са безплатни и свободни за използване.

Разработването на VR приложения е много динамичен процес, в който всеки ден се появяват 

нови приложения. Ето защо е важно да направите свое собствено проучване и да се опитате да 

намерите подходящо VR съдържание.

Определено ще направим образователния процес по-интересен и модерен с нашата безплатна 

версия VR Стая за измъкване, а и това е едно от малкото безплатни съдържания онлайн в 

момента. 

Предлагаме списък с избрани образователни приложения, които да са от помощ за 

иновациите в начина на преподаване в съвременното училище:

Обвързано с химията зад човешките емоции, случващото 

се в InMind VR 2 се развива в мозъка на тийнейджъра 

Джон. Приложеието е вдъхновено от теорията за емоциите на 

Льовхайм и от обичания анимационен филм на Disney Pixar „Отвътре навън“. 

За да контролира емоциите на Джон, човек трябва да хване правилните неврони, 

като поклати глава. Тези молекули ще контролират реакциите на Джон към ситуациите около 

него, които след това ще оформят бъдещето му като възрастен.

InMind VR 2 е съвместим с View Master, Fibrum, Homido, Lakento, Archos, Durovis и други слушалки.

Изпробвайте и набор от включени демонстрации:

• Земя (Earth): Летете накъдето ви отведе фантазията в Google 

Earth.

• Екскурзовод (Tour Guide): Посетете Версай с местен 

водач.

• Моите видеоклипове (My Videos): Гледайте вашите 

видеоклипове на огромен екран.

• Експонат (Exhibit): Разгледайте културни 

артефакти от всеки ъгъл

• Фотосфера (Photo Sphere): Разгледайте 

фотосферите, които сте заснели.

• Арктическо пътуване (Arctic Journey): 

Летете заедно с арктическа чайка, създайте своя 

собствена цветна градина и се отпуснете под 

северното сияние и др.

Картон (Cardboard)

Това приложение пренася виртуална реалност на вашия смартфон. 

Приложението Cardboard ви помага да стартирате любимите си VR 

изживявания, да откривате нови приложения и да настроите екрана.
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Titans of Space 
(„Титаните на космоса“)

KingTut VR 
(„Тутанкамон“)

Medieval Math VR 
(„Средновековна математика“)

Tilt Brush („Наклонена четка“

Discovery VR 
(„Научни открития“)

Anatomyou („Анатомия“)

Интерактивен начин да научите за слънчевата 

система е Titans of Space. Приложението предоставя 

детайлна обиколка на планетите и звездите в галактиката. 

Придружено със страхотна музика и забавни визуализации, изучаването на 

слънчевата система става много по-вълнуващо.

Планетите са умалени до една милионна от действителния си размер за по-сюрреалистично 

изживяване. Например Земята изглежда с размерите на малка къща или холографска топка с 

ширина 12,7 метра.

Titan of Space е самостоятелен и се предлага с различни опции, така че можете напълно да 

персонализирате обиколката в зависимост от вашите предпочитания и потребностите на 

вашите ученици. Може да се използва с VR устройства като Oculus Rift, HTC Vive и монитор.

Това приложение е част от инициативата 

за запазване на световното наследство 

(EON reality), King Tut VR ви позволява 

да преподавате на учениците си важна 

част от историята. Чрез приложението 

можете да направите 360-градусова 

обиколка на световноизвестната 

гробница на египетския фараон, 

крал Тутанкамон, която е открита 

през 1922 г. Учениците могат 

да се доближат колкото си 

искат до Смъртната маска 

на Тутанкамон, да разгледат 

подробно сложни йероглифи 

и да научат повече за някои 

исторически артефакти от 

Древен Египет.

Medieval Math е образователна VR игра 

за семейства и преподаватели. Целта в 

това приложение е да се защити Кралство 

Келс. Защитете своя замък с помощта на 

силата на математиката. Колкото повече 

математически задачи решавате, толкова 

по-мощни ставате. Печелете оръжия като 

бомбени стрели, за да отблъснете армиите 

от рицари, създадени от злия 

Вордум.

Tiltbrush ви позволява да премахнете 

традиционните художествени материали, 

като насърчавате учениците да направят 

всяко виртуално пространство свое платно. 

Предлага се с голяма палитра от динамични 

четки, разнообразие от интерфейси и опция 

за споделяне на произведения на изкуството 

под формата на анимирани gif файлове или 

мащабни шедьоври.

Това приложение може да се гледа с помощта 

на Google VR, HTC Vive или Oculus Rift. VR 

технологията вече не е само за развлекателни 

цели. С правилното съдържание може да 

революционизира начина, по който работят 

класните стаи, като направи ученето по-забавно 

и интерактивно. И тъй като използва виртуално 

пространство, може дори да елиминира 

необходимостта от физическо пространство 

за провеждане на учебни часове, което прави 

ученето по-достъпно по всяко време и 

навсякъде.

Телевизионният канал Discovery е 

основният източник на информация 

за всичко, свързано с науката, от 

повече от 30 години. Изберете от 

предавания като Discovery Atlas, Let’s 

Go Places Florida, Discovery Presents, 

DNews Labs и много други. Освен от 

Google Cardboard, можете да гледате 

видеоклипове на Discovery VR 360 на 

вашия работен плот със съвместим 

браузър чрез Gear VR, Oculus Rift или 

HTC Vive.

Това е уникално и напълно потапящо изживяване 

при обучение. Използването на Anatomyou е като 

предприемане на неинвазивно пътуване в човешкото 

тяло, за да научите повече за различните му системи 

(дихателна, храносмилателна, кръвоносна и други).

Въпреки че се предлага на студенти по здравни 

науки в областта на медицината, това приложение 

може да се използва и за обучение на по-млади 

ученици за човешката анатомия.

Anatomyou прави обиколка на следните системи: 

нос и гърло, стомашно-чревна, кръвоносна 

(разделена на артериална, венозна и лимфна) и 

женска репродуктивна. Като допълнителни опции 

можете също да видите трансбронхиалното дърво и 

пикочната система.
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Sites in VR („Градове“)

Math VR („Математика“) VR Space Game 
(„Космическа игра“)

Виртуални обиколки на забележителности от Турция, Египет, Саудитска 

Арабия, Сирия, Мароко, Кувейт, Йемен, Северна Македония, Нидерландия, Белгия, Франция, 

Италия, Гърция и Космоса. Разгледайте чудесата на ислямската архитектура, посетете джамии, 

гробници, дворци на султани, музеи, ханове, бани, замъци, кули, стари къщи, площади, паркове, 

природа, религиозни обекти, древни градове, космос и други места с повече от хиляда 

360-градусови панорамни изображения с високо качество. Качете се на Айфеловата кула, 

влезте в египетските пирамиди и дори посетете Марс! Ще се почувствате така, сякаш сте там.

Math VR LookSeeCatch е игра за 

виртуална реалност, където можете по 

забавен начин да научите математическо 

събиране, изваждане, умножение 

и деление. Появявате се на поляна, 

заобиколена от гора. На поляната числата 

се увеличават. Трябва да хванете цифрата 

последователно за добър резултат. 

Колкото повече правилни резултати 

имате, толкова по-високо и по-бързо се 

придвижвате. Опитайте да постигнете 

най-високия резултат.

Устройството за слушалки VR Space 

for Cardboard е потапяща обиколка с 

виртуална реалност. „Пълно гмуркане“ 

към Слънцето и планетарните системи 

в нашата собствена VR вселена. 

Направете откритие на звезди и огромно 

галактическо VR пространство.

ИТ оборудването за VR образователния модул изисква специално VR оборудване, за да 

се използва новоразработено и иновативно приложение за VR обучение. Необходимото 

оборудване е базирано на технология за проследяване отвътре навън. Проследяването отвътре 

навън комбинира VR слушалки с камери, обърнати навън, които позволяват на компютъра да 

„вижда“ околната среда и ръчните контролери. Тези устройства се наричат „самостоятелни“ 

слушалки. Самостоятелно VR устройство означава, че компютърът, захранващ VR, е вграден в 

слушалките. Това премахва необходимостта от прикачване на мобилен телефон или компютър 

към слушалките. Комбинирането на проследяване отвътре навън със самостоятелен мобилен 

процесор драстично увеличава мобилността на VR и преживяванията, в които се потапят 

учениците. Проследяващите отвътре-навън слушалки позволяват на учениците да се движат 

свободно в пространството си, без кабели или компютър. Това позволява на учителите да 

създават виртуална среда почти навсякъде. Освен това, тъй като слушалките не са 

свързани с кабели, може да има няколко паралелни едновременни мултиплейър 

връзки/играчи, които си сътрудничат всички заедно за постигане на 

определени цели, изграждайки екипен дух в същото време. 

Допълнителен компонент на концепцията е възможността за 

показване на виртуална среда на телевизора (екранно 

огледало), както я виждат играчите, докато решават 

задачи във виртуалния свят. Това позволява на 

останалата част от класната стая (или членовете 

на екипа) да участват в решаването на пъзели с 

предложения. Използването на това приложение 

и VR технологията отваря неограничени 

възможности по отношение на обучение и 

използване на придобитите знания на практика.

022.  Подробно описание на 
минимално необходимото 
хардуерно оборудване за 
образователния модул „Знанието 
като единствен изход“
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OCULUS QUEST 2

СЛУШАЛКИ (държачки) за мобилни телефони

На пазара има много слушалки/държачки, които са подходящи. 

Важно е да се обърне внимание на максималния размер 

на мобилните телефони, които могат да се поберат 

вътре. Тези устройства са предназначени за 

безплатни образователни ресурси, 

които са представени в Глава 1.

Забележка:
За мултиплей версия е необходим мрежов рутер.
За организиране на състезание, както определихме, е необходим телевизор.
Потокът на информация от двете устройства Oculus ще трябва да се предава поточно на лаптопа/
компютъра и да се показва на телевизора.

02 // 
Създайте 
своя акаунт/ 
Регистраия

Необходим е акаунт във Facebook, за да използвате 

вашето устройство и приложения, както и Oculus 

Store. Можете да създадете акаунт във Facebook, като 

кликнете върху Регистрация на първия екран на 

процеса на настройка на устройството в мобилното 

приложение Oculus.

Мобилното устройство е необходимо само за 

първоначална настройка. След като това е направено, 

всичко останало може да се управлява през самите 

слушалки. Отворете приложението Oculus на 

съвместимо мобилно устройство. Ако все още нямате 

приложението Oculus, можете да го изтеглите или от 

App Store, или от Google Play, като използвате връзките:

01 // 
Зареждане на 
устройството

За да започнете, включете кабела за зареждане 

към вашето устройство Oculus Quest 2 и източник 

на захранване, за да започнете да го зареждате. 

Индикаторът за зареждане ще стане зелен, след като 

е напълно заредено. Ако все още не сте заредили 

своя Quest 2, препоръчваме да държите слушалките 

си свързани към източник на захранване, докато 

изпълнява първоначалните актуализации.

03 // 
Настройка

Google Play 
приложение

IOS 
приложение

Източник:
https://newatlas.com/ghost-ar-headset/54124/

2.1.  Как да настроите оборудването
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04 // 
Настройка на VR 
профил

След това сложете слушалките си. За да ги включите, 

натиснете и задръжте бутона за захранване, 

разположен от дясната страна на слушалката, за 2 

секунди.

Ще виждате това изображение.                                     

Сензорните контролери трябва 

да се сдвояват автоматично със 

слушалките и трябва да можете да 

ги използвате и да взаимодействате 

във VR пространството. Щракнете 

върху бутона „Напред“, за да 

отидете на избор на език.       

На следващия екран ще бъдете 

помолени да настроите вашия 

IPD (разстояние между лещите), 

за да получите ясно изображение. 

Има три опции: 58 мм, 63 мм и 68 

мм. Изберете тази, която е най-

подходяща за вас.

След това трябва да се свържете с 

вашата безжична мрежа. Свържете 

се със същата мрежа като тази на 

вашия мобилен телефон.

След това ще ви бъде предоставено 

кратко видео за безопасност, което 

обяснява как да настроите зоната 

си за игра.

В този момент слушалките вероятно ще 

изискват актуализация, можете да ги свалите 

и да изчакате да завърши актуализацията.

Когато отворите мобилното 

приложение Oculus, ще 

продължите процеса на 

настройка, който включва:

Вписване в приложението 

Oculus с Facebook акаунт
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Сдвояване

Когато актуализацията 

приключи, ще трябва да 

сдвоите слушалките с 

мобилно приложение. 

Приложението трябва да 

разпознае слушалки и да ви 

подкани автоматично да ги 

сдвоите.

В случай, че не се 

сдвои автоматично, на 

слушалките ще се покаже 

код за сдвояване, който 

ще трябва да въведете 

ръчно в мобилното 

приложение.

06 // 
Система за 
сигурност

Следващата стъпка е да настроите системата за 

безопасни граници на VR. Веднъж настроени, те 

ще сигнализират, когато излезете от безопасното 

пространство за игра, за да не се блъскате в 

препятствия или предмети.

Трябва да настроите и  нивото на пода. Това се 

прави чрез спускане на контролера на пода, така че 

слушалките да могат да го открият.

Сега просто начертайте контура 

на границата си с помощта на 

контролер, като натиснете и 

задържите бутон за задействане. 

След като приключите, просто 

натиснете потвърждение и сте 

готови да използвате Quest 2.

Щракнете върху Create new 

organization (Създаване на нова 

организация), въведете каквото име 

искате и щракнете върху изпращане.

07 // 
Външни 
приложения на 
Oculus Quest 2

Външните приложения изисква няколко стъпки. 

Първото нещо, което е необходимо, е да активирате 

акаунт на разработчик във вашия акаунт в oculus. За да 

направите това, отидете на таблото за управление на 

oculus:

 https://dashboard.oculus.com/organizations/create/

Влезте с акаунта във Facebook, с който сте сдвоили 

вашия Quest 2.

Насоки за гимназиални учители 17„Как да приложим безплатен онлайн софтуер за виртуална реалност в ежедневните часове”16



Втората част е инсталиране на ADB драйвери 

на компютър, за да можете да прехвърляте и 

инсталирате приложения на Quest. Тази част 

се изисква само ако използвате компютър. 

Ако използвате Mac или Linux, пропуснете 

тази стъпка., 

За да свалите ADB драйвери, последвайте 

този линк: 

https://developer.oculus.com/downloads/

package/oculus-adb-drivers/

Третата част е активиране на режима за разработчици в Quest. За целта ще използваме 

приложението oculus на вашия мобилен телефон. Уверете се, че вашият Quest 2 е 

включен и видим в приложението (те трябва да са в една и съща Wi-Fi мрежа).

Сега е време да свържете вашия Quest 2 

към вашия компютър. Ако това е първият 

път, когато се свързва, ще трябва да 

поставите слушалки и да разрешите 

отстраняване на грешки чрез USB. 

Също така можете да щракнете върху 

квадратчето за отметка, за да разрешите 

винаги на този компютър, така че да не 

бъдете питани отново.

За последната стъпка ще трябва 

да изтеглите и инсталирате 

Sidequest на вашия компютър. 

https://sidequestvr.com/setup-howto 

След като това приключи, отворете 

приложението и проверете дали вашият 

Quest 2 е свързан и разпознат. Това ще се 

вижда в горния ляв ъгъл на приложението 

с показана информация за Quest 2.

Сега трябва да щракнете върху бутона 

за инсталиране на APK и да посочите 

APK, който искате да инсталирате. 

Инсталирайте го и сте готови.

Щракнете върху 

падащото меню 

близо до Quest 2 

и след това върху 

“More settings” (още 

настройки).

Ще видите 

“Developer 

mode” в списъка. 

Кликнете на него 

и го активирайте.

След като бъде изтеглен, извлечете zip файла и отидете в тази папка. Намерете файла „android_

winusb“, щракнете с десния бутон върху него и изберете „install” (инсталирай).

След като инсталирането приключи, рестартирайте компютъра.
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08 // 
Стартиране на 

външни приложения

За да стартирате приложението, сложете слушалките си 

и отидете в менюто с приложения. Там от падащото меню 

изберете “Unknown sources” („Неизвестни източници“) и 

трябва да видите приложението там, щракнете върху него, за 

да го стартирате. 

01 // 
Свързване на 
лаптопа с рутера

Свържете вашия компютър с рутера, чрез мрежовия кабел. Това 

трябва да бъде направено за да настроите рутера. Използвайте 

безплатен софтуер Winbox за да направите промени по 

настройките на рутера, в случай, че ползвате модел на Mikrotik 

рутер. 

https://mikrotik.com/download 

Ако използвате рутер Mikrotik, тези устройства са предварително 

настроени с IP-адрес 192.168.88.1. Ако използвате друг модел 

рутер, ще трябва да настроите IP-адреса да бъде 192.168.88.1.

Причините, поради които предлагаме използването на Mikrotik 

рутер е, защото има възможност да се зададе статичен IP адрес 

за устройствата Oculus Quest след като сме ги свързали с рутера 

посредством безжична мрежа.  

Ако безжичната мрежа не е активирана, активирайте я в рутера. 

Може да дадете всякакво име на мрежата (SSID) и да я оставите 

отворена, т.е. без парола.  

.

Рутерът няма нужда 

да бъде свързан към 

интернет. 

033. Подробно описание на 
софтуерната инсталация 
– настройка на Стаята за 
бягство в мултиплей режим  
Моля, свалете мултиплей версията (версия за едновременно 

ползване от няколко играча) на приложението от тук:

https://lunar.hr/radni/VR_Escape_V2_Multiplay.zip

За упражняване в мултиплей версията ще ви е необходимо следното оборудване:

1. Oculus Quest 2 – 2 устройства

2. Рутер (добро решение е рутерът Microtik hap LITE)

https://www.amazon.com/Mikrotik-RB931-2nD-Wireless-Ethernet-RouterOS/dp/B0711VCLG8/ 

3. Лаптоп / персонален компютър 

4. Мрежов кабел за връзка с рутера
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Сега вече може 
да свържете 
устройствата 
Oculus Quest

Ако използвате напълно нови устройства, моля следвайте тези 

стъпки за да активирате режим на разработчик и да направите 

първоначалните настройки. 

Свържете двете устройства Oculus Quest към новия рутер.  

Сега трябва да виждате вашите Quest-устройства в списъка с 

DHCP устройства.

За да може Quest устройствата да комуникират едно 

с друго, ще трябва да им дадете статични IP адреси. 

След като сте направили тези настройки, 

ще трябва да кликнете с десен бутон 

на мишката върху всяко едно от 

устройствата в списъка с устройства и да 

го 

НАПРАВИТЕ СТАТИЧНО,
така че следващият път, в който 

устройствата Quest се свържат, те ще 

заемат винаги едни и същи IP адреси.

Рестартирайте и двете устройства на Oculus Quest.

Уверете се, че след като се свържат повторно, те заемат същите 

IP адреси. 

Сега вече сте готови да стартирате приложението.

192.168.88.250

192.168.88.253

Кликнете два пъти или отворете реквизити 

(properties)  на устройството Quest в 

списъка с DHCP устройства  и въведете IP 

адреса за първото устройство: 

Сега, направете същото и за второто 

устройство и му дайте IP адрес: 

В А Ж Н О !
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03 // 
Стартиране на 
приложението

Инсталирайте приложението на двете устройства. 

Версията за един играч и за мултиплей са в едно и също 

приложение. Това означава, че може да играете с един играч 

без да се свързвате с рутера или да играете мултиплей чрез 

процедурата за свързване, обяснена по-горе.  

Намерете в меню „Неизвестни източници“ (Unknown sources) 

приложението за мултиплей на Стаята за бягство и го стартирайте.  

Позиционирайте играчите по същия начин, както и при версията 

за един играч. И двата играча по едно и също време трябва да 

застанат в средата на мястото за игра и да държат бутона на 

Oculus натиснат докато се начертае пълен кръг и сцената е 

позиционирана.  

И двата играча трябва да станат видими 

в отделни пространства под формата на 

аватар.  

Също така, и двата играча могат да 

решават задачи едновременно. След 

като последната задача бъде завършена, 

времето спира и се прави обзор на 

постигнатите резултати.   

044. Детайлно описание на 
практическо използване 
на хардуера и софтуера от 
учители и ученици

4.1. Първоначално настройване на 
сцената 

На първо място, необходимо е да се уточни пространството 

в размер на 5 на 5 метра. 

Ученикът трябва да застане на центъра на работното 

място и да стартира приложението. Добре е да се маркира 

центъра, от който да има минимум 5 метра във всяка една 

посока. След като стартирате приложението, понякога е 

необходимо да се позиционира отново виртуалната сцена. 

След няколко стартирания, вие вече ще знаете как да 

позиционирате сцената в рамките на определено работно 

пространство. Добре е да позиционирате сцената всеки 

път преди да стартирате и използвате приложението.     

5 m

5 m

Това трябва да бъде направено по следния начин:

Чрез натискане на бутона със знака на Oculus, 

необходимо е да задържите бутона докато 

виртуалната сцена е позиционирана правилно. 

Визуално се вижда как един кръг се запълва и 

когато този кръг се запълни и завърши, сцената 

е позиционирана и приложението може да 

бъде използвано.   
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МАТЕМАТИКА

4.2. Стартиране

4.2.1. Предмети

Сега е време да започнем да използваме приложението.

Ученикът не трябва да започва веднага да решава задачи, 

тъй като броячът на времето все още не работи. Особено 

при първите стартирания е важно учениците да усетят 

виртуалното пространство и да се движат през него. 

Като изберете един от елементите и го поставите на 

предвиденото място, задачите започват.

В този момент времето започва да тече.

Първата задача се появява на монитора, разположен в 

центъра на стаята, след като се активира решаването 

на математически задачи. Има общо 3 математически 

задачи от различни области. Учениците трябва 

да напишат формулите в предвиденото място в 

зависимост от това какво се изисква и в зависимост 

от изображението, което също определя задачата. 

Въвеждането на формулни елементи се извършва 

по такъв начин, че е необходимо да се докосне 

определено поле за въвеждане на виртуалния 

монитор и по този начин да се активира. След това 

с натискане на виртуалната клавиатура се въвеждат 

елементите на необходимите формули. Ако има 

две или повече полета, докосването на определено 

поле също го активира. След като първата задача е 

решена, като докоснете стрелката, сочеща вдясно, 

преминавате към следващата.

Когато избирате физична задача, 

използвайте предоставените кабелни 

елементи, за да свържете батерията, 

превключвателя и крушката и да 

затворите правилно веригата. След 

свързване на веригата се активира 

допълнителен лазер, който трябва да 

бъде насочен към предвиденото място 

посредством подвижно огледало. Това 

завършва задачата по физика.

По време на едно от обученията учителите 

дефинираха молекулярни съединения, чиято 

структура ще трябва да познават учениците. 

На случаен принцип учениите получават 

буквено означение на  съединението, 

което трябва да се сглоби ( H2SO4), а те 

трябва да подредят правилно структурата 

на това химично съеинение. В зависимост 

от даденото съединение учениците се 

запознават с елементите и чрез използване на 

молекулярни връзки и атоми на елементите 

е необходимо да се изгради правилната 

структура на съединението.

На карта е необходимо да намерите 

местоположението на даден град, като забиете 

стрелката на подходящото място. Градовете 

се определят от снимка на специфична 

забележиелност на дадения град. Няма име на 

града. Подобрихме тази част, като показваме 

текста с името на града, ако ученикът държи 

стрелката в ръката си повече от 15 секунди. 

Но така към крайния резултат се добавят 10 

секунди наказателно време.

Учениците могат да избират реда, в който 

да решават задачите. Когато последната 

задача е изпълнена, времето се спира и се 

отчитат допълнителните секунди, ако има 

такива. Допълнителни секунди се добавят в 

зависимост от това колко успешно са решени 

задачите. Окончателното изчисление на 

времето, включващо редовно време, както и 

допълнителните секунди за предмет също се 

показва през цялото време на решаване на 

задачите. Финалното време е резултатът, който 

ученикът е постигнал.

На учениите са дадени три думи. Чрез 

натискане на бутона PLAY, намиращ се 

пред съответната дума, играчите чуват 

произношението на думата и трябва с 

помощта на клавиатурата пред тях да изпишат 

думата правилно.

ФИЗИКА

ХИМИЯ

ГЕОГРАФИЯ

4.2.2. РЕЗУЛТАТ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Настоящите насоки отразяват възгледите 

само на автора и Комисията не може 

да носи отговорност за каквото и да е 

използване на информацията, съдържаща 

се в тях.
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на този документ не представлява одобрение на 
съдържанието му, което отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за 
използването на съдържащата се в него информация.


