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Номер на проект: 562113-EPP-1-2015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD 

„Използване на мобилните технологии за подобряване на политиките за реформи 

в сферата на включването на групите в неравностойно положение в 

образованието - mRIDGE“ 

 

Партньори: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, България; 

Община Пловдив – гр. Пловдив, България; Национален университет за дистанционно 

обучение (UNED) Испания; Институт за висше образование „Ravensbourne“ (RAVE) - 

Англия; Университет на Крайова (UCV) – Крайова, Румъния; Основно училище „Гео 

Милев”, град Садово, България; Средно специално училище за деца с увреден слух 

„Професор Д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив, България; Специално гимназиално 

училище „Св. Мина“ – Крайова, Румъния; Регионална индустриална асоциация – 

Смолян, България 

Продължителност на проекта: 01.11.2015 – 31.10.2017 

Общ бюджет на проекта: 589 514,00 евро 

Европейско финансиране: 442 086,00 евро 

Бюджет, определен за Община Пловдив: 32 513,00 евро 

Целта на Проекта е създаване на дигитални обучителни ресурси за мобилни 

устройства за подобряване на образователната интеграция на учащите се, които са 

в неравностойно положение в образователната система – групи в риск, чиито етно-

културни характеристики, специални нужди или социално-икономически статус 

значително ограничават способността им за адекватно образование. 

Специфични цели:  

1. Анализ на нуждите на потребителите в различни контексти и съществуващите учебни 

програми в България и Румъния. 

Предвид целите на Проекта, това проучване е ориентирано към оценка на степента на 

използване на тези технологии от посочените групи учащи се и възможностите за 

включването им в процеса на обучение. 

2. Проектиране на модел за мобилни дигитални ресурси (МДР) с цел подпомагане на 

дидактическите характеристики на мобилните технологии и адаптирането им към 

условията за обучение на групи от хора в неравностойно положение. 

3. Проектиране на образователни сценарии. 

4. Разработване и адаптиране на мобилни приложения и дигитални образователни 

ресурси 
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Тази цел е насочена към необходимостта за изпълнение на мобилно обучение, 

генерализирано в редица дисциплини и различни институции за нуждите на 

образованието и обучението на групи в неравностойно положение. 

5. Подобряване на мерките и добрите практики на текущата политика, както и 

разработване на нови политики и практики за обучение на групи в неравностойно 

положение и млади хора от ромски произход в страните членки на ЕС. Следването на 

тази стратегия ще доведе до пряко въздействие върху създаването на европейски 

политики в областта на образованието и обучението. 

Проектът ще се фокусира върху използването на мобилни технологии за 

стимулиране и подпомагане на иновациите в образованието на следните групи в 

неравностойно положение: 

 Деца от ромски произход и техните учители; 

 Деца с увреден слух и техните учители; 

 Хора с мускулно-скелетни увреждания; 

 Безработни лица; 

 


