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Cu un pas mai aproape
de realitatea virtuală
din sala de curs!
Perioada de dezvoltare a primelor
noastre două produse conceptuale
este acum istorie: am finalizat Lumile
Virtuale și sarcinile pe care studenții le
vor avea de îndeplinit atunci când vor
explora aceste lumi noi pline de
aventuri! Proiectul a demarat în 2019,
iar echipa a urmărit cu tenacitate
implementarea lui, în ciuda pandemiei
de coronavirus. Deși ședințele online
au fost realitatea noastră cotidiană în
ultimul an și jumătate, partenerii de
proiect au putut, în fine, să participe la
cea de a 5-a întâlnire transnațională
față în față, în Croația, și ulterior la un
training pentru profesori de trei zile.

ThÎntâlnirea transnațională a durat
două zile, a avut loc la Split și a fost
găzduită de Jantar. Pe durata ei,
partenerii de proiect au discutat
progresele înregistrate în dezvoltarea
sarcinilor și a produselor conceptuale
ale proiectului, acordând importanță
deosebită celui de al treilea produs:
ghidul profesorului privind lumile
virtuale, menit să îi ajute pe aceștia să
înțeleagă scopul activităților și să
ofere
instrucțiuni
studenților.
Partenerii de proiect au examinat
propunerea de versiune finală a
ghidului și au stabilit termenul-limită
pentru definitivarea acestuia.

Activitățile-pilot au fost și ele pe
agenda
întâlnirii,
întrucât
majoritatea activităților se vor
materializa în noiembrie 2021.
Conținutul VR4LL va fi pilotat în

civerse instituții educaționale, iar
studenții vor avea prilejul să exerseze
structurile
lingvistice
țintă
într-o
manieră pe deplin imersivă. Noiembrie
bate la ușă, așa că rămâneți pe recepție!
Dacă vă interesează să participați la
etapa de pilotare, anunțați-ne! Cu cât
primim mai mult feedback, cu-atât mai
bine!

Ce am făcut până acum?
am dezvoltat Lumile Virtuale
am testat Lumile Virtuale
am creat sarcini pentru
studenți
am lucrat la ghidul profesorului
am avut trei întâlniri
transnaționale
am făcut training cu profesorii

Training transnațional cu profesorii

Ce urmează?
definitivarea ghidului pentru profesori

Trainingul pentru profesori a durat trei zile și a avut scopul
de a le oferi participanților o perspectivă de bază asupra
tehnologiei Lumilor Virtuale și a felului cum poate fi ea
folosită în sala de curs. Sesiunea teoretică a fost urmată de o
experiență practică: imersarea în mediile VR, pentru ca
profesorii să poată vedea efectiv cum e.

redactarea manualului utilizatorului
cel de al doilea eveniment transnațional
pilotarea activităților (noiembrie 2021)
conferința de sfârșit de proiect (primăvara lui 2022)

Prin acest training, profesorii de la instituțiile-partener au dobândit următoarele abilități și competențe:
utilizarea ultimelor instrumente ITC în predarea limbilor
străine
întrebuințarea adecvată a echipamentului VR
principiile VR și aplicații folosite frecvent
introducere în generarea materialelor audio-vizuale

chestiuni și proceduri de siguranță în folosirea VR
modele VR în educație
VR în predarea hibridă și online
experimentarea practică a conținutului VR4LL dezvoltat

Conectează-te la VR4LL
https://vr4ll.com/
https://web.facebook.com/VR4LL
https://bit.ly/3rEzvmf

