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От три години в България се 
провежда програма за техноло-
гично образование в областта 

на космическите науки. „Космически 
предизвикателства“ е най-голямата 
мултидисциплинарна образователна 
програма в тази област на познанието. 
Основната идея е да се създаде стабил-
но и адекватно космическо и високо-
технологично образование на нацио-
нално ново и да се насърчи работата 

на млади хора по иновативни програ-
ми.
Инициативата включва множество 
водещи експерти от НАСА, Европей-
ската космическа агенция, Калифор-
нийския технологичен институт, Ма-
сачузетския технологичен институт, 
Щутгартски университет, Френската 
национална космическа програма, 
ООН, университета „Станфорд“, уни-
верситета „Оксфорд“, университета 
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„Харвард“ и др.
Целта е да се развиват новаторски 
решения, които да засилят връзката 
между образование и икономика. Ос-
новните усилия са насочени към под-
помагането на млади хора да придо-
бият знания и умения в областта на 
науката и технологиите.

Основните дейности

• Обучение на млади българи в об-
ластта на космическите науки и ви-
соки технологии

• Използване на нови методи и тех-
ники в образованието

• Представяне на последните ново-
сти в областта на биотехнологиите, 
изкуствения интелект и роботи-
ката, медицината и неврологията, 
аерокосмическото инженерство, 
космическите системи и техните 
приложения, нанотехнологиите, 
планетарните науки и др.

• Популяризиране на науката и тех-
нологиите и тяхната връзка с биз-
нес сектора

• Създаване на млади специалисти в 
областта на хай-тек индустрията

• Насърчаване на предприемаче-
ството

• Създаване на силна мрежа от кон-
такти включваща участниците, во-
дещи специалисти и учени

• Създаване на реални възможности 
за бъдещо развитие на участниците

• Разработване на ефективна страте-
гия за трайно космическо и високо-
технологично образование в Бълга-
рия

Дейностите през 2012 г.

„Космически Предизвикателства 
2012“ е мултидисциплинарна програ-
ма, отворена за студенти и младежи с 
различен опит и образование. Иници-
ативата включва учебната програма с 
основни лекции, разделени в тематич-
ни модули: биотехнологии, изкуствен 
интелект и роботика, медицина и не-
врологията, космическо инженерство, 
космически системи и техните прило-
жения, нанотехнологии, планетарни 
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науки, астрофизика, космическо пра-
во, развитие на бизнес и предприема-
чество. Всеки модул включва работни 
задания. Организират се и екипни 
проекти, основаващи се на материала 
от цялата програма и изискващи от 
студентите да докажат своето разби-
ране за космическия сектор и негови-
те приложения. Всеки екип включва 
студенти с различно образование.
Тази година беше създадена и онлайн 
образователна библиотека, осигуря-
ваща стрийм на съдържание и лек-
ционни курсове от водещи универси-
тети. По този начин всеки студент има 
достъп до максимум полезна инфор-
мация по отношение на всеки един от 
модулите. 

Идеята е студентите да имат избор и 
се специализират в предварително 
избран от тях модул, като им бъдат 
предоставени обширни онлайн лек-
ции и тестове в съответната област. 
Цялото съдържание на тези курсове е 
предварително селектирано като част 

от електронната библиотека на про-
грамата „Космически предизвикател-
ства“. 

Всеки един от екипите има младежи, 
специализирали във всички различни 
модули.

По време на програмата се провеждат 
и неформални дейности за участни-
ците. Основната цел е да се създаде 
постоянна и развиваща се мрежа от 
способни млади хора с интерес към 
науката и технологиите.

Срещи за ориентация с участниците 
и индивидуални интервюта и диало-
зи, с цел насочването на младежите 
към по-нататъшно преследване на ка-
риера, свързана с наука и технологии 
бяха проведени през 2012.
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Обобщение на дейностите през
2012 г.

• Селекция на млади хора с доказан 
предприемачески дух и научен по-
тенциал

• Представяне на най-новите тенден-
ции в областта на високотехноло-
гичната индустрия

• Анализ на успешни бизнес модели 
в областта на високите технологии

• Представяне на водещите космиче-
ски програми и високотехнологич-
ни проекти

• Осигуряване на пряк контакт с во-
дещи експерти и учени

• Организиране на работни срещи, 
екипни проекти и неформални 
дейности

• Откриване на възможности за про-
фесионално развитие

Резултати през 2012 г. 

През 2012 година програмата постиг-
на наистина впечатляващи резултати. 

• Студент от „Космически предизви-
кателства“ получи пълна стипен-
дия и шанса да участва в една от 
най-престижните програми за тех-
нологично развитие в НАСА Ames 
Research Center

• Мисиите на програма „Космиче-
ски предизвикателства“ минаха 
успешно изключително успешно. 
На 26.08.2012 бяха изстреляни ус-
пешно два апарата за изследване на 
атмосферата с помощта на хелие-
ви балони. Те достигнаха желаната 
височина – над 30 км и заснеха над 
27 гигабайта HD видео. След това 
успешно се завърнаха на Земята и 
се приземиха, завършвайки безпро-
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блемно научните си експеримен-
ти. През цялото време навигация-
та и комуникацията на апаратите 
функционира успешно

• Мрежата от международни контак-
ти на програмата са разви успешно 
и участие взеха множество още по-
вече водещи световни специалисти 
от света на Космонавтиката.

• Започна изграждането на онлайн 
образователна платформа и създа-
ването на игрален софтуер, който 
да помага на потребителя да се са-
мо-обучава в сферата на космиче-
ските науки и високите технологии

Завърши първият етап от изграждане-
то на онлайн библиотека

Плановете за бъдещо развитие

• Плановете за бъдещото развитие 
включват дългосрочна визия за раз-
витие на проекта

• Създаване на космическа лаборато-
рия за дизайн и проектиране през 
2013 г.

• Създаване на център за обучение 
на млади хора, свързан с изгражда-
нето на предприемаческо мислене 

• Създаване на образователни про-
грами за космически науки и техно-
логии /биотехнологии, изкуствен 
интелект и роботика, медицина и 
неврология с космическа насоче-
ност, космическо инженерство, кос-
мически системи и дизайн на ми-
сии, нанотехнологии, планетарни 
науки и други/

• Създаване на трайни взаимоотно-
шения с водещи научно-изследова-
телски и образователни центрове

• Създаване на условия за работа на 
млади хора в мултидисциплинар-
ни екипи

Екипът на „Космически предизви-
кателства“ вярва, че бъдещото при-
надлежи на следващите поколения и 
именно затова основната ни е цел е да 
изградим далеч по-големи възможнос-
ти за тях в стремежът им да опознаят 
заобикалящата ни вселена.
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