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БЮЛЕТИН 
Брой 2 – Декември 2019 

ВТОРА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА 

Втората среща на проекта се проведе в Никозия на 9 април. 

Dомакин на срещата беше Emphasys. Партньорите разгледаха 

втория резултат от проекта, позовавайки се на дизайна и 

разработката на ON-OFF инструментариума. Партньорите 

представиха своя подход по модулите и имаха възможност да 

обменят идеи за разработване на съдържанието. Също така по 

време на срещата партньорите обсъдиха дизайна на AR играта. 

CIVIC, който е разработчик на играта, представи идеи и възгледи 

въз основа на предишен опит на компанията с AR игри. В процес 

бе създаване на подходящ документ, който ще се използва за 

вземане на решение за необходимата инфраструктура за играта. 

Срещата се оказа наистина ползотворна и консорциумът 

продължава развитието на модулите и AR играта. 

 

 

          ON-OFF проект 

ON-OFF има за цел да помогне на 

професионалисти, работещи с деца, да 

идентифицират поведенчески, ситуационни и 

структурни причини, които водят до 

ангажираност онлайн и да ги насърчи да 

приемат балансирано поведение. 

За постигане на основната си цел проектът ще 

разработи инструментариум, представляващ 

набор от инструменти като хранилище на 

знания, базирана на ИКТ учебна програма и 

игра с разширена реалност. 

Инструментариумът има за цел повишаване 

на осведомеността за състоянието на 

пристрастяване към Интернет и засилване на 

балансирания подход между онлайн 

ангажираността и взаимодействията в 

реалния живот. 
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ТРЕТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА 

Третата среща на проекта се проведе в Атина на 18-19 ноември 2019 г. и 

домакин беше AKNOW. Партньорите продължиха работата си, започнала 

в предишната среща, по отношение на ON-OFF инструментариума. Те 

представиха своите модули и обсъдиха финализирането на 

съдържанието на първата итерация, за да бъдат готови за предстоящите 

семинари. Допълнително беше разгледан и сториборда на играта, а 

самата игра беше демонстрирана по отношение на инфографиката. 

Учебната програма и AR играта ще бъдат тествани във всяка държава 

чрез две серии семинари, които ще бъдат организирани и изпълнени от 

партньорите в Кипър, Румъния и България.  

В резултат на срещата партньорите са разработили 4 различни модула, 

включително планове за уроци и инструменти за оценка, обхващащи 

различни аспекти на онлайн и офлайн баланса. 

КАКВО СЛЕДВА?  

- Местни семинари, които ще тестват и валидират приложението AR и 

учебната програма. 

- Следващата транснационална среща на проекта ще се проведе в 

Букурещ на 8 май 2020 г. 

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ? 

 

Посетете нашия уебсайт и ни последвайте в социалните мрежи 
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