
 
  

 
 

 

` 
 
   

BYOD - Learning 

“Learning at Any Time, at Any Place via any Device” 
 

BYOD (Bring Your Own Device) е Европейски проект съфинансиран от Европейската комисия по 
програма Еразъм+ KA220-SCH, с период на изпълнение от две години (от януари 2022 г. до 
декември 2023 г.). Проектът се координира от Педагогически университет в Краков, Полша. 

Целта на проект BYOD е да подкрепи учители и преподаватели в използване и проектиране на 
учебни видеоклипове, хоствани в платформата BYOD, достъпни за учители и ученици по всяко 
време, на всяко място и чрез всяко устройство, прилагайки методологията BYOD. Крайната цел 
на проекта е да предостави на учениците възможност да учат с техните електронни устройства. 
Развитието на преносимото обучение ще предложи на учениците възможност да учат на всяко 
място и по всяко време. Идеята на проекта е да се осигури алтернативна учебна среда с 
обърната класна стая чрез видео уроци, обхващащи учебната програма, които предлагат 
решения в две посоки: (1) решение за дигитално обучение и (2) подкрепа на възможности за 
смесване на класове извън класната стая. Проектът BYOD ще се фокусира върху учениците, 
изучаващи математика в средното образование, по-конкретно 7 клас. 
 
Основните очаквани резултати от проекта са: 

• Р1.  Европейска платформа с видео уроци, която хоства видеоклипове, достъпни за 
учители и ученици по всяко време, и на всяко място, и чрез всяко устройство, прилагащо 
BYOD подход.  

• Р2. Методология и спецификации за проектиране на видео уроци и набор от дигитални 
инструменти и насоки за дигитализация на учебното съдържание с цел улесняване на 
учебния процес. 

• Р3. Обучителен курс за подкрепа на учители и преподаватели в процеса на дигитална 
трансформация чрез развитие на дигитална готовност, устойчивост и капацитет в 
обучението по математика. 

 
Резултатите ще допринесат за създаване на Европейска платформа, която ще подпомогне 
обучението на учениците чрез използване на 15/30/45-минутни учебни видеоклипове. 
Иновативният подход на проекта е разделяне на темите от учебната програма на видеоклипове, 
което не съществува в момента. 

Проектът се координира от Педагогически университет в Краков (Полша), а консорциума 
включва още 7 други партньори: Училище Дукас (Гърция), АМЕТА (Македония), Математическото 
общество в Кипър (Кипър), 5 ОУ „Иван Вазов“ (България), Скайбридж партнерс (Гърция), Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” (България) и  I.E.S Arcebispo Xelmirez II (Испания).  

Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната страница на проекта: 
www.byod-learning.eu.   

Можете да се свържете с нас на: projects@cms.org.cy, info@byod-learning.eu  
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