
Тъй като нашите дейности по проекта продължават и екипът на проекта работи усилено, за да постигне 
всички резултати, вижте нашия пети бюлетин за цялата важна информация, която трябва да знаете!

5та Партньорска среща, 3-4 Март 2022, Рйека, Хърватия 

Нашата пета транснационална 
среща се проведе в хибридна 
форма.
За тези, които участваха лично, 
Данте ги приветства в Риека от 3 до 
4 март 2022 г. Срещата беше много 
ползотворна и се уверихме, че 
всички са в крак със задачите по 
проекта VR4LL.
Основният фокус на срещата беше 
обсъждането на IO3 – Teachers’ 
Notes. Тяхното разработване е от 
решаващо значение, тъй като те ще 
съдържат насоки за задачи, 
предварително задачи, както и 

последващи дейности, които да се използват заедно с виртуалните светове. Те ще бъдат достъпни и на 
всички партньорски езици. Партньорите се споразумяха за всички модификации, които трябва да бъдат 
направени, за да се проектира и редактира окончателното копие. Скоро IO3 ще бъде напълно готов, 
което ще позволи на учителите по езици да прилагат VR в своите класни стаи!

Партньорите обсъдиха дейностите по пилотиране и обучение на учители, извършени досега в 
съответните им страни. Научете повече в следващата глава!
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Подготовката за първоначалното пилотиране беше завършена на събитието C2 Transnational Training, 
проведено онлайн от 22-24 ноември 2021 г. Дейностите за обучение на учители бяха извършени онлайн 
поради ограниченията на COVID-19. Въпреки това, всички партньори се съгласиха с полезността на 
дейностите за обучение на учители, позволяващи на учителите да бъдат уверени потребители на VR в 
своите класни стаи. Бяха им представени дейностите, които изучаващите езици ще извършват във 
виртуалните светове. Освен това им предложихме информация за обучение, базирано на задачи, и 
ползите от цялостната физическа реакция, която се получава благодарение на VR.

VR4LL ви е предоставен от:

C2 Транснационално обучение



Учещите английски в страните партньори имаха възможността да изпробват VR оборудването и да се 
потопят във виртуалните светове. Те посетиха международна космическа станция, изоставен 
тропически остров, площад в древен Рим и свят, покрит с лед. Получената обратна връзка беше много 
положителна, като обучаемите оцениха опита като полезен за тяхната комуникация и цифрови 
компетенции при изучаването на езици. Въздействието на урока беше оценено чрез измерване на 
промяната в езиковите компетенции на учениците чрез входни и изходни тестове, които са идентични.

Пилотиране


