
Какво направихме досега?

Тъй като нашият проект е към своя край, нека ви припомним какво сме подготвили за вас!

Като част от нашия VR4LL създадохме четири различни виртуални свята, които ще се използват като 
виртуална среда за задачи за изучаване на езици: международна космическа станция, безлюден 
тропически остров, площад в древен Рим и свят, покрит с лед. Всеки от тези светове беше избран, за да 
улесни различни типове задачи, като дейности в стил escape-room, даване и следване на указания и 
сътрудничество в творчески конструкции. За да помогнем и да улесним работата на учителите, след 
като започнат да внедряват виртуални светове в своите класни стаи, подготвихме Бележки за учители, 
достъпни на всички партньорски езици.
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Обратно в Сплит, един последен път

Jantar – IH Split приветства партньорите по проекта за една последна транснационална среща преди 
проектът VR4LL да приключи. Срещата се проведе от 6 до 7 юли 2022 г.

Освен финалните административни точки, основният фокус на срещата беше обсъждането на всички 
разработени IO и заключителната конференция в Сплит. Дискусията се водеше около организирането 
на местни мултипликационни събития и предстоящата финална конференция с ясно разпределение на 
ролите.

Партньорите работиха усилено по създаването на виртуалните светове и изразиха задоволството си от 
окончателните версии. От септември те ще бъдат публикувани напълно в магазина на Oculus!
Тъй като разпространението и устойчивостта са от решаващо значение на този етап, партньорите се 
съгласиха да предоставят бележките на учителя на уебсайта на VR4LL и уебсайтовете на партньорите, 
както и на страницата с резултати по Еразъм.

Бяха представени идеи за по-нататъшно развитие на проекта, с акцент върху предложенията, получени 
чрез обратна връзка от участниците, участващи в пилотирането.

Всички партньори са уверени, че проектът VR4LL е бил много успешен за всички заинтересовани страни: 
училища, учители и ученици. Всички са доволни от получените резултати и от начина, по който техните 
екипи внедриха VR в класните стаи. Всички партньори имат желание да продължат да развиват тази 
технология с последващ проект. Поради това партньорите се съгласяват да представят предложение за 
продължаващ проект през март 2023 г.

Транснационална среща по проекта



ADRIES 2022, Юли 7-9, Сплит, Хърватия, Radisson Blu Hotel 

През 2017 г. група ентусиасти организираха първия симпозиум ADRIES – Adriatic Education Development 
Research & Innovation Symposium. Това беше първата международна конференция за езикови училища, 
организирана в красивия град Сплит, Хърватия.

ADRIES VR4LL демонстрира резултатите от проекта, но също така представи общи концепции за VR и 
Metaverse в езиковите училища.

Чрез това двудневно събитие партньорите демонстрираха резултатите от проекта и тяхното използване 
в класните стаи за езиково обучение. Те също така доведоха редица световно признати лектори в 
областта на виртуалната реалност в образованието. Представихме иновативни подходи на преподаване 
и разработване и прилагане на иновативни технологии в езиковото обучение.

Заключителна конференция



Освен това въведохме възможности за стипендии по Еразъм за езикови училища и други доставчици на 
образование за възрастни. Освен това представихме практически семинари, предназначени да улеснят 
разработването на идеи за проекти и формирането на екипи по проекти. Успяхме да създадем редица 
жизнеспособни предложения за проекти, които могат да бъдат представени за следващата покана за 
представяне на предложения през март 2023 г.

И накрая, но не на последно място, едно незабравимо събитие за работа в мрежа – круиз по залез 
слънце по красивото Адриатическо море – помогна за създаването на европейска мрежа от езикови 
училища с капацитет да подават предложения за безвъзмездни средства и да изпълняват проекти по 
Еразъм KA2 за години напред.

VR4LL ви е предоставен от:




