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Обща сума на
проекта: 189.751,00 евро 

ВОДЕЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Община Лудбрег

ХЪРВАТИЯ
• Гимназия на гр. Лудбрег

• Лунар ООД

БЪЛГАРИЯ
• Сдружение „Център за устойчивост и 

икономическо развитие“
• Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, гр. 

Пазарджик

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
• Сдружение ЛАГ, гр. Кочани

• СОУ „Люпчо Сантов“, гр. Кочани

КИПЪР
• Магнетар ООД

• Частно училище „Херитидж“, гр. 
Лимасол

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Документ за дългосрочно 
стратегическо 
транснационално 
партньорство между местни 
публични органи, средни 
училища, НПО и 
предприемачи.
Образователен модул за 
виртуална реалност „Знанието 
като единствен изход“.
Наръчници за учители в средни 
училища „Как да внедря 
безплатен онлайн софтуер за 
виртуална реалност в 
ежедневните часове“.
Стратегически план за 
действие за транснационално 
партньорство в развитието на 
образователния процес в 
Кочани, Пазарджик, Лудбрег и 
Лимасол чрез използване на 
иновативни ИКТ базирани 
методи и добри практики.
Транснационална мрежа от 
учители, целяща да продължи 
сътрудничеството чрез 
използване на модул eTwinning.

ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ПРОЕКТА:

• управление и координация на 
проекта

• 4 транснационални срещи

• 4 теоретични и практически 
краткосрочни обучения

• 1 дългосрочна дейност за 
обучение

• 1 краткосрочен обмен на групи 
ученици

• 4 събития за разпространение на 
резултатите

• разработване на интелектуални 
продукти (Стратегически 
документ, насоки и 
образователен модул)

• разработване и поддръжка на 
уеб-сайт на проекта

• дейности по разпространение

ПОСТИГНАХМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ 
ПО ПРОЕКТА чрез изпълнение 
на следните дейности:

VR



ИП1
Виртуална реалност
- Образователен модул
"Знанието като единствен изход"

ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ
ПРОДУКТИ  

ABOUT
INTELLECTUAL
OUTPUTS 

VR образователен модул „Знанието 
като единствен изход“ е иновативен 
педагогически подход и мето на 
преподаване, учене и оценяване, 
който насърчава преподавателите и 
учениците да си сътрудничат и 
използват дигитални технологии по 
креативен и ефективен начин. Този 
модул се основава на концепцията 
за „стая за бягство“. Чрез използване 
на най-новите технологии за 
виртуална реалност учениците се 
вкарват във виртуална ситуация, в 
която трябва да решат задача, 
свързана с конкретен предмет 
(например математика, химия, 
география). Учениците поставят  
очила за виртуална реалност и се 
оказват в класна стая, от която 
трябва да избягат. За да направят 
това, има редица пъзели, които 
трябва да решат. Пъзелите са 
проектирани според конкретния 
предмет, за да тестват знанията на 
учениците и да ги научат как да ги 
използват в реалния живот.

Има много предимства от 
използването на виртуална 
„стая за бягство“:

Това е мобилна и лесна 
за настройка система на 
различни места в 
училището и дори на 
открито, без никакви 
проблеми.

Сценариите са 
ограничени само от 
въображението и могат 
да бъдат надграждани.

Учениците се движат 
физически и правят 
реални движения във 
виртуална среда.

Концепцията не 
генерира допълнителни 
разходи, свързани с 
оборудването за 
решаване на пъзели.

Подходът към учене чрез 
действия е най-добрият 
начин за учене.

„Стаята за бягство“, освен 
за възприемане на 
учебното съдържание, 
помага на учениците да 
развият логическо 
мислене, когнитивни 
способности, социални 
умения, работа в екип, 
ориентация в 
пространството.

Освен тези предимства, „стаята за 
бягство“може да бъде стимул за 
избор на кариера от децата по 
отношение на професионалната 
ориентация към дигиталните 
технологии. „Стаята за бягство“, е 
иновативен образователен и 
учебен инструмент, който 
осигурява цялостно изживяване 
на учениците. Всички сетива се 
използват и социалните 
взаимодействия се стимулират и 
засилват. Основните модули на 
„стаята за бягство“са универсални 
от гледна точка на многоезичие. 
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ИП2
Насоки за учители в средните 
училища "Как да внедрим 
безплатен онлайн софтуер за 
виртуална реалност в часовете"

ИП3
Стратегически 
план за действие 
за 
транснационално 
партньорство в 
развитието на 
образователния 
процес на Кочани, 
Пазарджик, 
Лудбрег и 
Лимасол чрез 
използване на 
иновативни ИКТ 
базирани методи 
и добри 
практики

Ръководството с инструкции за 
учители за използване на безплатни 
онлайн образователни материали за 
виртуална реалност  е създадено с цел 
да се използва от участващите в 
проекта учители, както и от всички 
други заинтересовани учители за 
прилагане на този иновативен 
образователен подход. Състои се от 
подробно описание на минимално 
необходимото хардуерно оборудване, 
софтуерна инсталация, 
администриране, както и подробно 
описание на практическото 
използване на хардуера и софтуера от 
преподаватели и ученици. Всички 
данни са придружени от екранни 
снимки (скрийншот) на реалистични 
ситуации. Това гарантира по-лесното 
разпространение на образователни 
материали за виртуална реалност към 
всяко заинтересовано средно 
училище и учител, които биха искали 
да внедрят този инструмент в своя 
образователен процес. Ръководството 
е на разположение на уеб страницата 
на проекта в електронен вид за 
безплатно изтегляне. 
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Този документ е добър пример за новия подход към установяване на 
стратегическо партньорство чрез транснационално сътрудничество 
между различни социално-икономически организации (местни органи, 
образователни институции, граждански сектор и МСП) с цел да се 
осигури прилагане на иновативни и добри практики в образователния 
процес. Основната цел е да се определят нови образователни подходи, 
базирани на ИКТ (отворени образователни ресурси, софтуер, базиран на 
добавена реалност и виртуална реалност и др.) и тяхното приложение в 
специално създадени неформални образователни дейности в средните 
училища на партньорите по проекта. Изпълнението на дейностите, които 
са изброени в този документ, ще осигури прилагането на експертизата 
на опитните партньори от предишни проекти на ЕС, залагайки 
конкретни дейности с конкретна времева рамка и финансови средства, 
необходими за тяхното реализиране. Също така, в документа са 
дефинирани конкретни бъдещи дейности за сътрудничество между 
участващите партньори с цел прилагане на разработените проектни 

идеи и дейности за финансиране пред еврофондове и други 
потенциални донори. С разработването на този план за 

действие се вземат предвид различни иновативни 
образователни методи, както и добри практики като 

възможности за подобряване на образователните 
процеси в средните училища, участващи в проекта, 
но също така са предвидени дейности, които се 
основават на проектни идеи, подходящи за 
изпълнение в други средни училища на местно, 
регионално и национално ниво.

Линка към уеб страницата е: https://virtualrealityedu.eu/. 


