
ГЛАВНИ 
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ 
ce:

Подобрување на квалитетот и 
атрактивноста на образовниот 
процес во регионите на општините 
Лудбрег-Хрватска, Кочани-Северна 
Македонија, Лимасол-Кипар и 
Пазарџик-Бугарија преку развој и 
имплементација на иновативна 
методологија за учење базирана на ВР.

Зголемување на компетенциите и 
вештините на наставниците и учениците 
од средните училишта за користење на 
онлајн достапни ВР едукативни содржини во 
секојдневните часови.

Воспоставување стратешко партнерство меѓу 
различни социо-економски типови на организации 
за зголемување на квалитетот на образованието со 
имплементација на најдобри практики и развој на 
иновативни образовни методи.

Импелементирање
на образовна 
методологија за учење 
базирана на 
виртуелна реалност  
во средните
училишта

акроним: 
VR EDUCATION
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АПЛИКАНТ ПАРТНЕР:
1Град 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:

ДАТУМ НА 
ЗАПОЧНУВАЊЕ: 1.11.2019.

ВКУПНА СУМА ЗА 
ПРОЕКТОТ: 189.751,00 EUR

ДАТУМ НА 
ЗАВРШУВАЊЕ:  31.10.2022.
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Овој леток ги одразува само гледиштата на авторот и 
Комисијата не може да биде одговорна за каква било 
употреба на информациите содржани во него.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
на проектните активности ce:

Да се развие иновативен образовен 
модул базиран на ИКТ со користење 
на ВРтехнологија

Да се подобрат постигањата на 
учениците по училишните 
предмети со помош на ВР 
образовна технологија

Да се подобрат 
вештините за тимска 
работа на учениците, 
преку 
транснационалниот 
натпреварувачки настан 
во рамките на 
долгорочните наставни 
задачи

Да се воспостави 
транснационална мрежа на 
наставници со користење на 
еТвининг платформата и да се 
создаде састратешки акционен план 
за транснационална соработка во 
областа на образованието

• управување и координација на проектот
• транснационални состаноци
• теоретски и практични краткорочни обуки
• долгорочни поучувачки задачи
• краткорочна размена на групи ученици
• дисеминациски настани 
• развој на интелектуални трудови (стратешки 
документ, упатство и образовен модул базиран 
на ВР)

• развој и одржување на веб-страница на 
проектот

• активности за дисеминација
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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.

СПРОВЕДЕНИ
проектни активности: 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:


