
 

 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ  

в областта на иновациите в ИКТ  

 

Казус  

Технологиите заемат ключово място в иновациите, които предприемачите създават, за да решават 
проблеми на потребителите. 

В последните години изключително динамично се развива технологията добавена реалност 
(Augmented Reality – AR). Тя съчетава обекти от реалната среда с компютърно генерирани образи 
(изображения, видео, звук).  

Приложенията за добавена реалност се инсталират на смартфон или таблет и обикновено 
използват геолокация или маркер, който е някакъв физически обект. Когато камерата на 
устройството разпознае маркера, към него се създава виртуален обект, с който може да се 
взаимодейства. 

Голяма популярност сред широката публиката тази технология придоби благодарение на играта 
Pokemon GO. Възможностите на добавената реалност обаче далеч надхвърлят използването ѝ в 
игрите. Тя намира все по-голямо приложение в различни сфери – реклама, продажби, 
проектиране, медицина, образование и много други. 

 

Приложение на AR в сферата на образованието 

Проблем 

Един от сериозните проблеми в образованието днес е липсата на интерес и мотивация у 
учениците. Част от причини за него са в остарели методи на преподаване, при които ученикът е 
пасивен получател на знания, а не активен участник в процеса. 

Решение  

Приложение Smart Classroom AR, създадено от екип учители и софтуерни разработчици по проект 
на Samsung България. В приложението са включени 30 упражнения по няколко предмета за 
различни класове, които помагат при изучаването на човешката анатомия, компютърните системи, 
географски понятия и дори изграждат предприемачески умения. Ученикът активно взаимодейства 
с обектите и под формата на игра абстрактни понятия и се онагледяват трудно обекти, които 
трудно могат да се представят или са невидими за човешкото око. 

Ефект 

Чрез добавената реалност часовете стават по-ангажиращи, а материалът – по-разбираем и 
интересен за учениците. Приложението не просто представя учебния материал, но провокира 
креативността на учениците и превръща ученето в интерактивно преживяване. Повече за 
упражненията с добавена реалност: http://ar.smartclassroom.bg/ 

 

 

 

http://ar.smartclassroom.bg/


 

 

Приложение на AR в сферата на маркетинга  

Проблем  

В големите градове се засилва конкуренцията за привличане на клиенти между търговските 
центрове. Маркетингови решения чрез технологични нововъведения могат да ги направят по-
атрактивни и интересни. 

Решение  

Мобилно приложение, насочено към хората, които пазаруват в големи търговски центрове. 
Възможностите на приложението се активират при навлизане в географската локация на 
определен мол. При стартирането на камерата, се появяват 3D изображения, които представляват 
ваучери за отстъпки или подаръци от определени магазини. Когато потребителят „докосне“ с 
пръст промоцията, той може да я използва в магазина. Хората се забавляват, докато се опитват да 
„уловят“ тези „летящи“ ваучери и подаръци.  

Ефект 

Един търговски център може да използва такъв подход, за да „спечели“ потребителите пред 
конкурентите си. Подобно приложение позволява и събирането на данни на потребителя, чрез 
които той да бъде отново ангажиран на последващ етап например по имейл или да бъде 
таргетиран от реклами в социалните мрежи. 

 

Приложение на AR в сферата на културата 

Проблем 

Различни проучвания показват, че голяма част от младите хора не с заинтересовани от историята и 
културата както на своята държава, така и изобщо. По различен начин обаче стоят нещата за 
поколение „Y“ или „милениалите“ (хората, родени между 1985 г. и 2000 г.). Те заявяват своя 
интерес към културата, но очакват съвременен начин, по който тя да им бъде представена – 
например приложения с геймификация под формата на тематични викторини по история, 
изкуство, литература и др. За да могат да отговорят на този интерес, музеите и други културни 
институти имат нужда от нова комуникационна среда.  

Решение 

Мобилно приложение под формата на игра със загадки. При решаването им се използват различни 
маркери – страница от книга, експонат в музей (картина, статуя, писмо или друг предмет), плакат 
на културно мероприятие и др. При насочването на камерата на смарт устройството се проектират 
3D изображения, които дават отговор на загадката или насочват към следващата стъпка от 
решаването.  

Ефект 

Съчетанието от атмосферата на културните средища (музей, театър, опера и др.) и добавянето на 
реалност позволява на играещите да се потопят в автентична среда, която прави изживяването им 
уникално, докато обогатяват своите познания. 

 

 



 

 

Примерите по-горе са показателни и за това, че новите технологии са приложими във всяка сфера, 
когато техните ползи се осъзнават от хора с предприемчиво мислене.  

Вашето предизвикателство е да предложите решение с добавена реалност на реален проблем на 
група потребители. Проблемът може да бъде от сфера по ваш избор.  

Сформирайте екипи от 3 души и поканете свой учител като ваш консултант. Разпределете роли в 
екипа – един от вас ще отговоря за техническата реализация, един – за маркетинга, и един – за 
финансите. Определете кой от вас ще бъде лидер. Представете решението на вашия екип по един 
от двата начина: видео (3 минути) или текст (до 450 думи). 

 Опишете конкретните измерения на проблема, като включите пример (1 минута или 150 

думи); 

 Опишете вашето предложение за решение чрез използване на технологията добавена 

реалност (1 минута или 150 думи); 

 Аргументирайте се защо това е подходящата технология за решаването на този проблем (1 

минута или 150 думи). 

 

Предложенията се подават онлайн на адрес: https://edu5.0.bg/GTAreg  

Срок: 20 юни 2018 г. 

 

5-те екипа с най-добре представени идеи ще получат възможност да участват в Лятната академия 
за таланти на Samsung, където техните ментори – софтуерни разработчици, ще им им покажат как 
се създава добавена реалност, а експертите от Образование 5.0 – как да намерят бизнес решение 
на идеята си за иновация. 

Всички разходи на участниците в Академията и придружаващите ги учители се поемат от 
организаторите –  две нощувки и храна. 

 

Критерии за оценяване 

До каква степен идеята е: 

 Решение на реален проблем 

 Иновативна 

 Реалистична  

 Аргументирана 

 Приложима 

Ще се вземе предвид и дали са спазени изискванията за текста или видеото. 

 

За допълнителна информация използвайте контактната информация по-долу. 

https://edu5.0.bg/GTAreg

