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ПОСЛЕДНО ОТ ПРОЕКТА 
Радваме се да споделим с вас, че 
събитията, които организирахме в 
София и Мадрид се проведоха 
успешно, въпреки пандемичните 
условия! Събитието в Мадрид, Испания 
беше организирано от Colegio JOYFE, 
със съдействието на Universidad 
Europea de Madrid и University of Alcala. 
Събитието в България бе организирано 
от Европейски Софтуерен Институт - 
Център Източна Европа с подкрепата на 
125 СУ “Боян Пенев”. Събитията имаха 
за цел да повишат осведомеността 
относно необходимостта от 
насърчаването на млади хора, и 
особено момичета, към кариера и 
образование в сферата на 
информационната сигурност. 

Освен това, финализирахме дизайна и 
разработката на компютърната игра по 
проекта, водени от Cork Institute of 
Technology от Ирландия. Играта е 
напълно безплатна, като повече 
информация можете да откриете тук. 
Нашите партньори от Унгария, PROMPT-H 
Information Technology Educational, Trade, 
and Service Ltd и Számalk-Salesian Post-
Secondary Technical School публикуваха 
електронна книга, базирана на 
образователните материали за учители. 
Също така, проведохме нашата четвърта 
международна среща на проекта през 
ноември 20201 която, за съжаление, 
поради ограниченията за пътуване, 
наложени от риска за разпространение 
на COVID-19 проведохме виртуално.  

BE@CYBERPRO 
Е УДЪЛЖЕН 
Проектът Be@CyberPro е 

удължен до 04.05.2021! 

Поради затруднения, 
произтичащи от 
международните усилия за 
овладяване на пандемията от 
COVID-19, проектът Be@CyberPro 
се удължава, за да се гарантира 
успешното и качествено 
изпълнение на всички задачи по 
проекта. 

Сред най-съществените 
дейности, които бяха 
положително повлияни от това 
удължение бяха пилотните 
занимания с ученици, които 
първоначално бяха забавени, 
поради динамично-променящата 
се обстановка в училищата в 
четирите държави, участващи в 
проекта. 

Последвайте ни в нашия уебсайт 
и в социалните мрежи, за да 
научавате последните новини за 
новия график за изпълнение на 
дейностите по проекта: 

Част от материалите, разработени за събитие,  
организирано по проекта Be@CyberPro в Испания, споделящи  
примери за успешни кариери в информационната сигурност. 

  

https://www.joyfe.es/
https://universidadeuropea.es/en
https://universidadeuropea.es/en
https://www.uah.es/es/
https://www.esicenter.bg/
https://www.esicenter.bg/
http://sou125.com/
https://www.cit.ie/
https://www.cit.ie/
https://www.beacyberpro.eu/game/
https://www.prompt.hu/en
https://www.prompt.hu/en
https://www.prompt.hu/en
https://www.szamalk-szalezi.hu/
https://www.szamalk-szalezi.hu/
https://www.facebook.com/beacyberpro
https://twitter.com/BeACyberPro
mailto:be.a.cyberpro.euproject@gmail.com
https://www.beacyberpro.eu/en
https://www.linkedin.com/company/beacyberpro
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ПИЛОТНИ УЧЕБНИ ЗАНИМАНИЯ 
Като част от дейностите по проекта, предназначени за ученици, разработихме онлайн 
модул за въведение в информационната сигурност, базиран на  DigComp, както и 
интерактивна образователна игра за запознаване с някои предизвикателства в областта на 
киберсигурността. 

За пилотните занимания 

Играта Be@CyberPro, както и 
образователните ресурси за ученици, 
създадени в рамките на проекта, в 
момента се пилотират с ученици от 
четирите държави, участващи в 
проекта, с повече от общо 200 
ученика. Същевременно провеждаме 
количествен и качествен анализ на 
опита на учениците с играта и 
материалите, за да валидираме 
образователната им стойност и да 
определим мотивацията на 
учениците, техните нагласи и 
удовлетвореност от заниманията като 
цяло. За целта, взимаме обратна 
връзка както от учениците, така и от 
техните учители. 

Текущи пилотни занимания 

Две серии пилотни образователни 
занимания вече се проведоха в 
България и Унгария, и остават още 
две – в Испания и Ирландия. 
Заниманията в България бяха 
организирани от 125 СУ “Боян Пенев” 
със съдействието на другия 
български партньор, Европейски 
Софтуерен Институт - Център Източна 
Европа. Унгарските пилотни 
занимания проведоха Számalk-
Salesian Post-Secondary Technical 
School с подкрепата на PROMPT-H 
Information Technology Educational, 
Trade, and Service Ltd. 

Резултати и обратна връзка 

Резултатите от анализа на обратната 
връзка, проведена като част от 
протокола за оценка на пилотните 
образователни занимания, ще бъдат 
агрегирани и публикувани на 
официалния уебсайт на проекта. 
Обратната връзка, получена както от 
учениците, така и от техните учители, 
ще помогне за подобряването на 
учебните материали и компютърната 
игра по начин, който най-добре 
отразява ключовите забележки на 
учениците и учителите, в съответствие с 
поставените учебни цели, спрямо 
европейската компетентностна рамка 
DigComp. 

Разгледайте и ребрандирания сайт на проекта,  
разработен от Европейски Софтуерен Институт - Център Източна Европа 

 

https://www.beacyberpro.eu/game/
http://sou125.com/
https://www.esicenter.bg/
https://www.esicenter.bg/
https://www.esicenter.bg/
https://www.szamalk-szalezi.hu/
https://www.szamalk-szalezi.hu/
https://www.szamalk-szalezi.hu/
https://www.prompt.hu/en
https://www.prompt.hu/en
https://www.prompt.hu/en
https://www.esicenter.bg/
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BE@CYBERPRO – ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ 
Искате да насочите своите ученици и техните родители към интересни ресурси за 
информационната сигурност? Или сте учител, който би искал да интегрира въведение в 
киберсигурността като тема в своите часове, но не знаете къде да намерите подходящи ресурси 
и насоки как да ги използвате? 

Независимо дали сте учител, който има 
за цел да допълни съществуващата 
учебна програма с допълнителни 
материали и упражнения по 
информационна сигурност, или търсите 
начин да възбудите интереса на своите 
ученици, и особено момичетата сред тях, 
към киберсигурността, имаме 
подходящите ресурси, с които да ви 
помогнем! 

Be@CyberPro е проект, посветен на 
идеята за подобряване на знанията и 
уменията в областта на 
информационната сигурност и постигане 
на добър баланс между половете в 
сектора. Стремим се да вдъхновяваме 
учениците, да съдействаме на учителите 
и да включваме родителите в този 
процес, като разработваме подходящи за 
целта материали – от електронни 
образователни платформи, до 
компютърна игра и други вдъхновяващи 
и информативни материали като видеа, 
инфографики и други. 

Сред тези материали са и две 
електронни книги, които в момента 
финализираме, и които мислим, че ще 
предизвикат Вашия интерес:  

• Електронна книга за учители, а 
потенциално и за родители, 
включваща педагогически и 
методологични насоки за 
запознаване на ученици с основите 
на информационната сигурност. В 
книгата са включени добри практики 
и съвети за това как най-ефективно 
да интегрирате образователните 
материали и играта на Be@CyberPro 
в класната стая или у дома. 

• Електронна книга за ученици и най-
вече за млади момичета, която има 
за цел да ги вдъхнови за кариера 
или образование в областта на 
информационната сигурност и 
информационните технологии. В 
книгата са включени някои откъси от 
интервюта, които проведохме с 
жени професионалисти в сектора от 
различните държави, участващи в 
проекта.  

Искате ли да получите копие от 
електронните ни книги? 

Свържете се с нас или се абонирайте 
за нашия бюлетин, за да бъдете сред 
първите, които ще прочетат нашите 
електронни книги. 

Какво следва? 

В момента завършваме текущите 
пилотните занимания с ученици. 
Очаквайте скоро агрегирани резултати, 
статистики и любопитна информация 
за тях до края на март 2021 на нашия 
уебсайт. Скоро ще издадем и двете ни 
електронни книги, както и набор от 
информационни материали за 
родители. Разбира се, ще използваме 
обратната връзка на ученици и 
учители, за да подобрим учебното 
съдържание, което предлагаме. Скоро 
ще се проведе и поредното онлайн 
събитие, организирано от нашите 
партньори от Irish Computer Society. 
Последвайте ни в социалните медии 
или в нашия сайт, за повече 
информация! 

   

Последвайте ни в социалните мрежи, където всяка седмица публикуваме любопитни факти за информационната сигурност, 
като част от най-новата инициатива на Be@CyberPro Project, която наричаме Cyber Facts. 

 

https://www.beacyberpro.eu/contacts/
https://www.beacyberpro.eu/category/newsletter/
https://www.beacyberpro.eu/category/newsletter/
https://www.ics.ie/
https://www.facebook.com/beacyberpro
https://twitter.com/BeACyberPro
mailto:be.a.cyberpro.euproject@gmail.com
https://www.beacyberpro.eu/en
https://www.linkedin.com/company/beacyberpro

