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АПЛИКАНТ ПАРТНЕР:
Град Лудбрег

ХРВАТСКА
• Средно училиште Лудбрег

• Лунар Доо.

БУГАРИЈА
• Здружение Центар за одржливост и 

економски развој 
• Јазична гимназија „Бертолд Брехт“ 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
• Локална акциона група-Кочани

• СОУ „Љупчо Сантов“-Кочани

КИПАР
• Магнетар Доо.

• Приватно училиште „Херитиџ“

ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Подготвен документ за 
долгорочно стратешко 
транснационално партнерство 
меѓу локалните јавни установи, 
средните училишта, невладините 
организации и претприемачите.

Воспоставен едукативен модул за 
виртуелна реалност „Знаењето 
како единствен излез“.

Подготвени упатства за 
наставници од средните 
училишта „Како да се 
имплементира бесплатен онлајн 
достапен софтвер за виртуелна 
реалност во секојдневните 
часови“.

Подготвен стратешки акционен 
план за транснационално 
партнерство во развојот на 
образовниот процес во Кочани, 
Пазарџик, Лудбрег и Лимасол со 
употреба на иновативни методи и 
најдобри практики базирани на 
ИКТ.

Воспоставена транснационална 
мрежа на наставници преку 
користење на еТвининг модулот 
за идна соработка.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ:

• управување и координација на 
проектот

• 4 транснационални состаноци

• 4 теоретски и практични 
краткорочни обуки

• 1 долгорочна поучувачка задача

• 1 краткорочна размена на групи 
ученици

• 4 Дисеминациски настани 

• развој на интелектуални трудови 
(стратешки документ, упатства и 
образовен модул)

• развој и одржување на 
веб-страница на проектот

• активности за дисеминација

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПРОЕКТОТ 
ГИ ПОСТИГНАВМЕ со 
спроведување на следните 
проектни активности:

VR



ИТ О1
Едукативен модул базиран
на ВР „ Знаењето како
единствен излез“

ЗА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ
ТРУДОВИ 

ABOUT
INTELLECTUAL
OUTPUTS 

Едукативниот ВР модул „Знаењето 
како единствен излез“ е иновативен 
педагошки пристап и метод на 
предавање, учење и оценување што 
ги поттикнува едукаторите и 
учениците да соработуваат и да ги 
користат дигиталните технологии на 
креативен и ефикасен начин. Овој 
модул се заснова на концептот на 
„escape room“. Со користење на 
најновата технологија за виртуелна 
реалност, учениците се ставаат во 
виртуелна ситуација каде што треба 
да решат проблем поврзан со 
конкретниот предмет (на пр. 
математика, хемија, географија). 
Учениците мора да стават ВР сет за 
да се најдат во училницата каде што 
ќе решаваат одредена проблемска 
ситуација. Учениците решаваат 
голем број загатки за да можат да 
излезат од собата. Загатките се 
дизајнирани според конкретниот 
предмет за да го тестираат знаењето 
на учениците и да научат како да го 
користат во реалниот живот.

Има многу придобивки од 
користењето на 
виртуелните „escape room“:

Има мобилен и лесен 
систем за поставување 
на различни места во 
училиштето, па дури и 
на отворено, без 
никакви проблеми.

Сценаријата се 
ограничени само од 
имагинацијата и 
повремено може да се 
надградуваат.

Учениците физички се 
движат наоколу и 
прават вистински 
потези во нереална 
средина.

Концептот не генерира 
дополнителни трошоци 
за потребната опрема за 
решавање на загатки.

Пристапот кон учењето 
е „учење преку 
правење“.

„Еscape room“, покрај 
усвојувањето на 
наставните содржини, 
им помага на учениците 
да развијат логично 
размислување, 
когнитивни 
способности, социјални 
вештини, тимска работа, 
ориентација кон 
просторот.

Покрај овие придобивки, „escape 
room“ може да биде поттик за 
избор на кариера за децата во 
смисла на професионална 
ориентација кон дигитални 
технологии. „Еscape room“:е 
иновативна алатка за едукација и 
учење која обезбедува сеопфатно 
искуство за учениците. Сите 
сетила се вклучени и социјалните 
интеракции се стимулираат и 
зајакнуваат. Овие модули се 
универзални од аспект на 
повеќејазичност.
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ИТ О2
Прирачник за наставници во 
средните училишта „Како да се 
имплементира бесплатен онлајн 
достапен софтвер за виртуелна 
реалност во секојдневните часови“

ИТ О3
Стратешки 
акционен план за 
транснационално 
партнерство во 
развојот на 
образовниот 
процес во Кочани, 
Пазарџик, Лудбрег 
и Лимасол со 
употреба на 
иновативни 
методи и најдобри 
практики 
базирани на ИКТ

Прирачникот со упатства за 
наставниците за користење на 
бесплатни онлајн достапни образовни 
материјали за ВР е создаден со цел да 
го користат обучени наставници, како 
и сите други заинтересирани 
наставници за имплементација на овој 
иновативен образовен пристап. Се 
состои од детален опис на 
минималната потребна хардверска 
опрема, инсталација на софтвер, 
администрација, како и детален опис 
на практичното користење на 
хардверот и софтверот од страна на 
наставниците и учениците. Сите 
податоци се придружени со снимки од 
екранот (printscreen) во реална 
ситуација. Ова обезбедува 
применливост на ВР образовните 
материјали на секое заинтересирано 
средно училиште и наставник кој би 
сакал да ја имплементира оваа 
образовна алатка во својот образовен 
процес. Прирачникот е на 
располагање на веб-страницата на 
проектот во електронска форма за 
бесплатно симнување. 
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Овој документ е добар пример за новиот пристап 
кон воспоставување стратешко партнерство преку 

транснационална соработка меѓу различни 
социо-економски организации (локална самоуправа, образовни 
институции, граѓански сектор и фирми) со цел да се обезбеди 
имплементација на иновативни и добри практики во образовниот процес. 
Главната цел е да се утврдат нови образовни пристапи базирани на ИКТ 
(Отворени образовни ресурси, проширена реалност и образовен софтвер 
базиран на виртуелна реалност итн.) и нивна имплементација во 
специјално креирани активности за неформално образование во средните 
училишта на проектните партнери. Активностите кои се наведени во овој 
документ ќе обезбедат да се искористи стекнато искуство на проектните 
партнери стекнато преку многу претходно реализирани проекти на ЕУ, а 
истите се наведени како конкретни активности со конкретна временска 
рамка, со вклучени неопходни финансиски средства неопходни за нивна 
реализација. Исто така, во документот се дефинирани конкретни идни 
чекори на соработка меѓу инволвираните проектни партнери, особено во 

насока на примена на развиените проектни идеи во предвидените 
акции во фондовите на ЕУ и други потенцијални донатори. Со 

развојот на овој Акционен план различни иновативни методи 
на образование, се земаат предвид добрите практики 

како можности за подобрување на образовните 
процеси во средните училишта на партнерите на 
проектот, но и предвидените активности кои се 
засноваат на проектни идеи погодни за 
имплементација во други средни училишта на 
локално, регионално и национално ниво.

Линкот до веб-страницата е: https://virtualrealityedu.eu/.


