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БЮЛЕТИН  

Европейският съюз обяви 2018 година - за европейска година
на Културното наследство. С цел популяризиране на
европейските културни ценности, бяха проведени различни
мероприятия из цяла Европа.

Това ни кара да си зададем логичните въпроси дали и как
можем да допринесем за повишаването на осведомеността по
отношение на европейското културно наследство? Отговорът
е: Cult-App!

“ПРЕЖИВЯВАНЕ
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AR)”

CultApp е краткото име на проекта „Пре���я�а�е �а
�у��ур�о�о �ас�е�с��о � �рофес�о�а��о�о
обра�о�а��е � обу�е��е �ре� ���о���а�е �а �р��о�е��я
�а �оба�е�а реа��ос� (AR)“. CultApp се стреми да вдъхнови
младите хора от професионалните училища за опознаване на
европейското културно наследство. Това се случва с прилагане
на технологиите за добавена реалност (AR) в
професионалното образование и обучение (iVET) чрез учебни
програми за по-голяма ангажираност и добиване на опит в
класната стая.

CultApp не само популяризира културното наследство по един
забавен начин, но също така ни показва, че всички ние можем
да го „носим в джобовете си“!

Защо проект 

CultApp?

Цел на CultApp

 За кого е CultApp Млади хора, обучаващи се в професионалното образование
и обучение (iVET) от специалности - изкуство, медии или
дизайн;   

Преподаватели по изкуства, графичен дизайн или
цифрови медии;

Работещи в сферата на културата и туризма;       

И всеки, който се интересува от това да научи повече за
европейското културно наследство!     
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ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ
IO1: Компендиум с практики и
приложения за добавена реалност в
областта на културното наследство;

IO2: Онлайн програма за обучение на
учители за добавена реалност
(AR4CHE).

Първият продукт, изработен по проекта, с който се
гордеем е Компендиумът за добавена реалност в
областта на културното наследство!

Той показва примери за приложения за добавената
реалност (AR) в изкуството и културното наследство в
различни Европейски страни - Германия, Италия,

Нидерландия, Полша, България и Гърция. Дванадесет
интересни, примера, които са реализирани и   се
базират на добавена реалност (AR) са избрани от
екипа на CultApp и представени в Компендиума. В
него ще намерите описания на AR-практики, които
всъщност са „оживелите градове“: Карлсруе, Верона,

Люблин, Одесос, Пловдив, Хания, провинция Лимбург и
много други.

Тези AR примери са изтъкнати, за да вдъхновят
учители и ученици от професионални училища към
експериментиране с AR при преподаване и учене за
европейското културно наследство. Разбира се, всеки е
поканен да се потопи в културата чрез добавената
реалност, благодарение на този Компендиум.

 

Може да изтеглите безплатно Компендиума с практики
и приложения за добавена реалност в областта на
културното наследство, като кликнете тук:

http://cultapp.eu/compendium-of-augmented-
reality-technologies/

Компендиумът е на английски език. Има и специални
резюмета с кратки описания на 12 примера за
приложения за добавена реалност, които са достъпни
на: немски, полски, български, италиански, холандски и
гръцки език.

На уебсайта на проекта CultApp може да изтеглете
предпочитаната от Вас версия.
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Интерактивно онлайн съдържание, вградено в
Moodle;

Гъвкавост – може да се учи по всяко време;

Структура разделена на модули: (5 модула посветени
на разбирането на културното наследство,

технологичните и техническите аспекти на
добавената реалност (AR) и нейното внедряване в
преподаването и ученето);      

Безплатен е;     

Получаване на сертификат, след успешно завършване.

Този курс на обучение е следващият продукт, който е
разработен от екипа на CultApp.

Онлайн курсът е създаден за преподаватели по изкуства,

история и медиен дизайн, които искат не само да опитат,

но и да включат средствата и технологиите на
добавената реалност (AR) в тяхната практика, с цел да
вдъхновят своите ученици за откриване на културното
наследство. Онлайн курсът помага на учителите да
разберат педагогическата стойност на технологиите с
добавена реалност и в същото време да я използват, за
да преподават изкуство, история и медиен дизайн. Освен
това курсът предоставя на преподавателите
възможността да насърчат учениците да проектират и да
прилагат проекти, които са базирани на добавена
реалност.

Хара��ер�с���� �а о��а�� �урса �а �оба�е�а
реа��ос� (AR4CHE): ·        ·        

AR4CHE беше тестван успешно и завършен от 34

пилотни учители от държавите партньори в проекта за
периода от 3 февруари до 31 май 2020 година. Всички те
получиха сертификати за присъствие и по 3 ECVET

кредита!

Ако се интересувате как да бъдете талантлив учител,

който преподава за културното наследство чрез
добавена реалност (AR) - запишете за AR4CHE курса,

който ще бъде безплатен и на Ваше разположение от
октомври 2020 година на този линк:

 www.ar-cultapp.eu



АКЦЕНТИ НА ПРОЕКТА

Първа транснационална среща
Първата  среща по проекта беше проведена в град Рурмонд (Нидерландия) през ноември 2018 година.

Проектът беше представен в иновативното училище Agora Niekee, където учениците и преподавателите
разчитат повече на любознателността, отколкото на предварително изработените учебни програми.

Завършване на Компендиума
Беше  осъществена връзка, както на местно, така и на
национално ниво с практикуващи в областта на добавената
реалност (AR) и културното наследство (CH), за да бъде проучен
техния опит. В резултат на това се роди AR4CH Компендиума на
проекта CultApp. Втора транснационална среща във
Флоренция (Италия), с домакин колежа по туризъм ITT Marco

Polo бе организирана, с цел дискутиране и успешно
приключване на финалната версия на Компендиума.

Оценка на възможностите и
предизвикателствата,

свързани с използването на
добавената реалност (AR) в
класната стая

Бяха организирани фокус групи, както с учители,

така и с ученици в страните партньори по
проекта. Aкцентът на тези срещи беше
споделянето на добри практики и опит в работата
с AR в училище, както и предизвикателствата
пред учители и ученици при използването на AR

приложения и технологии.

Екипът на проекта се възползва от възможността
да демонстрира и експериментира с няколко AR

приложения.
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Какво предстои?

В момента започва работата по третия продукт - У�ебе�
�рое�� (AR) (AR �р��о�е��е �а �у��ур�о�о
�ас�е�с��о)
Това е „сърцето“ на проекта CultApp! Ученици под
ръководството на своите учители (които са завършили
AR4CHE курса и черпят вдъхновение от AR4CH Компендиума)

ще бъдат окуражени да проектират свои собствени сценарии
и много внимателно да подберат технически средства по
техен избор, за да проектират и представят свои собствени
проекти за културно наследство! За да бъде подпомогнат този
процес, вече се проектира специална среда за обучение чрез
добавена реалност (ALE). След завършване на разработката на
съответната идея, учениците ще могат да споделят своя
проект за културно наследство чрез избрани AR приложения.

Добрата новина е, че след пилотирането на специалната среда
за обучение чрез добавена реалност (ALE), тя ще бъде
предоставена безплатно на по-широката аудитория! Следете
развитието на проекта CultApp в Twitter и Facebook!

Разработване на курса AR4CHE и
пилотиране
За постигането на следващия важен етап от проекта,

партньорите организираха трета транснационална среща в
Атина (Гърция) през ноември 2019 година, за да обсъдят
съдържанието и техническите параметри на курса. Веднага
щом курсът беше финализиран и качен в Moodle

платформата, започна пилотната фаза! Вижте щастливите
лица на пилотните учители след получаването на техните
сертификати. Сега те вече са способни да интегрират
практиките на добавената реалност (AR) в техните ежедневни
учебни програми!

Нау�е�е �о�е�е �а CultApp �а www.cultapp.eu 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите
и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде
използвана за информацията, съдържаща се в нея.

CultApp Партньори
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