
ОСНОВНИТЕ 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА са:

Подобряване на качеството и 
атрактивността на образователния 
процес в районите на общини 
Лудбрег - Хърватия, Кочани - 
Северна Македония, Лимасол - 
Кипър и Пазарджик - България чрез 
разработване и внедряване на 
иновативна методология за обучение 
чрез виртуална реалност.

Повишаване на компетенциите и 
уменията на учители и ученици в 
средните училища при използване на 
онлайн образователно съдържание за 
виртуална реалност в часовете.

Установява на стратегическо партньорство между 
различни социално-икономически видове 
организации за повишаване качественото на 
образование чрез използване на добри практики и 
разработване на иновативни методи на обучение.

Внедряване
на методология
за обучение, 
базирана на 
виртуална реалност 
в средните училища

кратко име: 
VR EDUCATION
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ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
1Община 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:

НАЧАЛНА ДАТА:
1.11.2019 r.

ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА: 
189.751,00 евро

КРАЙНА ДАТА: 
31.10.2022 r.
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Тази листовка отразява само възгледите на автора и 
Комисията не носи отговорност за каквото и да е 
използване на информацията, съдържаща се в нея.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ
на изпълняваните дейности ca:

Разработване на собствен иновативен 
ИКТ базиран образователен модул с 
използване на  технология за 
виртуална реалност.

Подобряване постиженията 
на учениците по учебни 
предмети с помощта на 
образователната VR 
технология.

Подобряване уменията 
за работа в екип на 
учениците чрез 
транснационално 
състезателно събитие в 
рамките на дългосрочните 
дейности за обучение. 

Създаване на международна 
мрежа за учители чрез 
използване на мрежовимодул  
eTwinning и създаване на 
стратегически план за действие за 
транснационално сътрудничество в 
областта на образованието.

• управление и координация на проекта

• транснационални срещи

• теоретични и практически краткосрочни обучения

• дългосрочни дейности за обучение

• краткосрочен обмен на групи от ученици

• 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 
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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.

РЕАЛИЗИРАНИ
проектни дейности: 

ПОСТИГНАТИ  
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:


