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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

За проекта CultApp
Културното наследство е част от личната идентичност на европейските граждани.
Изследването на европейското културно наследство показва дълбоки исторически връзки
между хората, държавите и техните разнообразни, цветни и уникални култури.
Искате ли да научите повече за културното наследство по прост и интуитивен начин?
Проектът CultApp прави това възможно - ценни общи исторически и културни истории се
намират на една ръка разстояние!
„Преживяване на културното наследство в професионалното образование и обучение чрез
използване на приложения за добавена реалност“ или накратко „CultApp“, е проект,
финансиран от програмата Erasmus+ на Европейския съюз.
CultApp допринася за повишаване на осведомеността за европейското културно наследство,
по-специално сред младите учещи, помага да представим общата ни история по по-атрактивен
и вълнуващ начин. CultApp има за цел да вдъхнови младите хора да открият европейското
културно наследство, като използват добавената реалност за по-добро културно преживяване.
Проектът е иновативен, защото:
- подпомага учещите да придобиват умения на 21-ви век като комуникация, критично
мислене, решаване на проблеми, транснационално сътрудничество, любознателност;
- подкрепя учителите при прилагане на нови практики, за да включват обучаемите в
художествени и културни дейности, като се използват иновативни цифрови образователни
инструменти (приложения за добавена реалност) за интерактивно съвместно обучение;
- популяризират европейските ценности и гражданство по естествен и забавен начин
чрез представяне на общото европейско културно наследство.
Партньорите
Партньорският консорциум на проекта CultApp се състои от 7 организации от България,
Германия, Гърция, Италия, Холандия, Полша. Партньорите имат различни профили, но
всички са се посветили на идеята за укрепване на европейските ценности чрез популяризиране
на европейското културно наследство.
Fachhochschule des Mittelstands FHM (Germany) е частен, признат на държавно ниво
Университет за приложни науки. Основан през 2000 г. от малки и средни предприятия, FHM
днес е един от най-успешните частни университети в Германия със силен акцент върху
нуждите на германските МСП. Виртуалната и добавената реалност са част от ключовите
области на техните научноизследователски и развойни проекти.
EFFEBI association (Italy) е организация с нестопанска цел, създадена през 1978 г. в Рим. От
основаването си EFFEBI е място за сътрудничество за хората, ангажирани с управлението на
човешките ресурси и разработването на организационни модели, главно за банковия и
финансовия сектор. Освен това EFFEBI участва активно в разработването и управлението на
европейски проекти.
CrystalClearSoft Education CCS (Greece) е международна компания за разработка на
софтуер, която активно изследва иновативните приложения на съвременните технологии в
дигиталното издателство, образованието, обучението и разпространението на знания.
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Предлагайки решение „до ключ“, от концептуализация и инструктиращ дизайн до тестване и
внедряване, CCS разработва приложения, използвани в хиляди класни стаи по целия свят.
Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo (Italy) е държавна гимназия със седалище във
Флоренция, което се занимава с обучение в областта на туризъма. Училището инвестира в
приложението на нови технологии и свързаните с тях педагогически подходи. Учителите
участват в разработването на иновативни образователни дейности, стимулиращи
използването на добавена и виртуална реалност.
National Association of Resource Teachers NART (Bulgaria) е национална асоциация на
професионалисти, работещи за пълна и качествена интеграция, приобщаване и образование
на деца с различни способности и нужди в общото образование. Организацията има за цел да
насърчава непрекъснатото подобряване на качеството на образованието и социалните услуги
в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.
Agora Niekée (the Netherlands) не е от типа „традиционно училище“, а място, където учители
и деца учат и работят заедно. Всяко дете иска да расте и да се учи. Задачата на учителите е да
допринасят за растежа и развитието на всяко дете. Заедно те работят на „площада“ и канят
експерти и споделят опит от целия свят, за да помогнат за разгръщането на всички налични
знания и опит.
PAIZ Konsulting (Poland) предоставя обучения и консултантски услуги в областта на
лидерството, продажбите и междуличностните умения на полски и европейски организации
от 1997 г. Опитът в управлението на проекти и научните изследвания включва партньорство
в рамките на различни проекти, финансирани от ЕС. Опитът на PAIZ в предоставянето на
образователни решения, базирани на ИКТ, завърши с водеща роля в партньорство по Еразъм+
за разработване на онлайн услуга за подпомагане на обучението.
РЕЗУЛТАТИ
Интелектуален продукт 1: Добавената реалност среща културното наследство: сборник от
практики и приложения. Компендиумът представя приложенията на добавената реалност по
отношение на обекти на изкуството и културата в различни европейски страни и дава насоки
за използването на тези практики. Компендиумът може да се изтегли безплатно от
http://cultapp.eu/compendium-of-augmented-reality-technologies/.
Интелектуален продукт 2: Онлайн програма за обучение на учители: Добавена реалност за
образование в областта на културното наследство (AR4CHE). Програмата е насочена към
учители по изкуства, история или медиен дизайн, които искат да изпробват иновативни
инструменти и технологии, за да вдъхновят своите ученици за изучаване на културното
наследство. AR4CHE помага на учителите да разберат педагогическата стойност на
технологиите за добавена реалност (augmented reality - AR), да използват AR за преподаване
на изкуство, култура или медиен дизайн и им дава възможност да планират и изпълняват със
своите ученици малки проекти, базирани на AR. Курсът AR4CHE е достъпен безплатно на
www.ar-cultapp.eu.
Интелектуален продукт 3: Проект за учене чрез използване на добавена реалност: Това е
истинска история за приключения, търсене и изследвания за преоткриване на културното
наследство чрез добавена реалност. По време на изпълнението на този проект бяха избрани
учители и ученици от страните на партньорите от CultApp - Италия, Германия и Холандия,
които на практика работиха заедно по създаването на измислени градове и разработването на
съответните карти с добавена реалност, чрез които представяха миналото, настоящето и
евентуалното бъдеще на избраните културни забележителности в градовете Флоренция,
Билефелд и Рьормонд. Всички са поканени да разгледат картите с добавена реалност и техните
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истории на създаване, като прочетат тази публикация, както и като следват всички стъпки на
осъществяването на проекта чрез платформата за обучение чрез добавена реалност
www.cultapp.erasmusplus.space!
ЗА ПУБЛИКАЦИЯТА
С тази публикация партньорите от проект CultApp показват нов начин за изследване на
европейското културно наследство чрез работа по проекти за обучение чрез добавена реалност
в професионални училища и колежи. Публикацията описва основната идея, стъпките и
резултатите на проекта за използване на добавена реалност, осъществен от реални участници
- ученици и учители. Изданието е обогатено с различни визуални материали, създадени от
участниците в проекта. Визуалните изображения помагат да се разбере как е изпълнен
проектът и какво е постигнато след всеки етап.
Публикацията цели да вдъхнови учители и учещи в цяла Европа да работят по темата
Културно наследство и да насърчи развитието на нови компетенции и умения в рамките на
институциите за професионално образование и обучение. Очакваме преподавателите да бъдат
мотивирани да създадат свои собствени педагогически проекти, които да интегрират в
уроците си. Учениците могат да бъдат вдъхновени от идеята да изследват културни
забележителности в родните си градове и региони, както и в чужбина и да ги представят
дигитално по един забавен начин, резултат от тяхната съвместна работа.
И накрая, всеки може да се възползва от публикацията и да изследва реални културни
ценности в измислените градове на добавената реалност. Забавлявайте се докато четете
публикацията и откривате културни забележителности в Европа!
Партньорите на CultApp
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II.

ПРОЕКТ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ

А. Цели
Следвайки цялостния дизайн на проекта CultApp, работата по проекта за учене чрез добавена
реалност (наричан по-долу проект AL – augmented learning), е насочена към мотивиране на
ученици от професионални училища за изучаване на културното наследство чрез използване
на добавена реалност (наричана по -долу AR). Имахме идея да създадем карта с добавена
реалност или просто AR приложение за културен обект, който да бъде съвместно подбран и
разработен от ученици от различните страни партньори по проекта CultApp. По този начин
ние се стремяхме да насърчаваме съответните преносими компетенции на младите хора, като
творчество, цифрови умения, естетическа компетентност, виртуално сътрудничество,
междукултурна компетентност, комуникация, английски език, критично мислене, умения за
решаване на проблеми.
Разбира се, всички елементи на проекта AL трябваше да бъдат конкретизирани допълнително.
В самото начало имахме визия ...
Б. Участници и тяхната роля
Партньорите по CultApp бяха разделени на 2 групи. Първата група, състояща се от
партньорите - FHM, Agora Niekée с училището BC Broekhin и ITT MP, бяха директни
участници в проекта, което означава, че техните учители и учаеници директно са изпълнявали
дейности по проекта AL. Партньорите от втората група - Effebi, PAIZ, NART - образуваха
своеобразен подкрепящ офис: те не участваха директно в дейностите по проекта AL, но
предоставиха различна подкрепа на екипа по проекта AL, като например провеждане на
изследователски дейности в началния етап, извършване на средносрочна и окончателна
оценка на проекта, документиране на постиженията на проекта AL.
Партньорът CCS се занимава с проектиране и разработване на платформа за обучение чрез
добавена реалност (AL). Тази платформа AL трябваше да се използва като място за съхранение
и документиране на всички материали за проекта AL. Платформата AL вече е безплатна за
използване от всички: просто трябва да се регистрирате там, на www.cultapp.erasmusplus.space
и да следите развитието на проекта AL.
Най-вълнуващото беше, че още един германски партньор, Професионален колеж Senne (VCS
Bielefeld), се присъедини към проекта AL на доброволни начала! VCS си сътрудничи с FHM
от няколко години в областта на цифровите технологии. По този начин, за учителите и
обучаващи се във VCS, проектът AL беше чудесна възможност да подобрят своята медийна
грамотност и дигитални умения, както и да се запознаят с културното наследство.
Учителите и учениците от трите държави бяха включени в проекта AL по следния начин:
• Германия: 3 учители от VCS, 1 учител от FHM, 20 ученици от VCS;
• Холандия: 2 учители и 9 ученици от училището BC Broekhin;
• Италия: 3 учители и 6 ученици от ITT MP.
Учителите и учениците от трите гореспоменати училища имаха различни профили. VCS се
фокусира върху медийния дизайн и продукция, ITT MP - изкуства и туризъм, BC Broekhin история. Тази комбинация идеално отговаря на контекста на проекта AL, който изисква
интердисциплинарни умения, за да създаде AR приложение за добавена стойност в
изучаването на културното наследство!
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На този етап бихте могли да попитате как успяхме да управляваме комуникацията и
сътрудничеството между толкова много чуждестранни ученици? Ще обясним нашата
стратегия в следващите глави!
Заслужава да се спомене, че ключови служители по проекта CultApp от FHM, AN и ITT MP
също са участвали в проекта AL като консултанти или наблюдатели. Те съблюдаваха
навременното изпълнение на проекта, грижиха се за добрата и безпроблемна комуникация,
осигуряваха техническа поддръжка (където е необходимо) и бяха основните хора, с които да
се свържете в случай на проблеми.
В. Очаквани резултати
Какво в крайна сметка посочваме като краен видим резултат от проекта AL? Трябва да
признаем, че с нашите партньори имахме доста дълги творческа сесии от типа „мозъчна
атака“, което в крайна сметка доведе до следното определение: това ще бъде карта на града с
добавена реалност, показваща „сцени“ с АR за избраните културни обекти от три града
Флоренция, Roermond и Bielefeld. Всеки обект ще бъде разпознат с помощта на камерата на
мобилно устройство, мобилно приложение и AR маркер. Сцените с добавена реалност ще
представят не само миналото на културните обекти, но и тяхната историческа еволюция и
визията на тези обекти в контекста на модерен европейски град (въз основа на целите на
Eurocities: https://eurocities.eu/goals/). По този начин във всяка „сцена“ с добавена реалност
потребителите ще намерят съдържание, представящо обект от културното наследство от
гледна точка на:
- Архитектура и естетика,
- Градска функция и еволюция,
- Възможности за бъдещо развитие.
Самата AR карта трябва да бъде проектирана като “платно”, което може да бъде публикувано
и разпространено като PDF файл.

Фиг. 1: Визуализация на проект AL (собствено изображение)

Затова нашите ученици трябваше да изпълнят редица творчески и задачи, които бяха
предизвикателство за тях, като например:
- Провеждане на проучване от типа “desk research” за целите на Eurocities,
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- Преглед на примерите за рефункционализация на градовете (въз основа на резултатите
от проучванията, предоставени от партньорите NART, Effebi, PAIZ),
- Избор на обекти от културното наследство от родните им градове;
- Създаване на цифрово съдържание за тези културни обекти, което обяснява тяхното
минало, еволюция и предоставя визия за тези обекти в контекста на модерния европейски град
(т.е. текстове, скици, изображения);
- Прехвърляне на обектите на картата на града с добавена реалност;
- Тестване на окончателната карта с добавена реалност на града;
- Представяне на окончателната карта с AR на града на местна публика.
Освен това те трябваше, разбира се, да работят в тясно сътрудничество в международни
групи и да общуват на английски език със своите връстници!
Г. Подход при изпълнение на дейностите:
На първо място, ние избрахме подхода на активното участие: това означава, че учениците
трябваше да бъдат включени във всички етапи на проекта AL, като се започне от подбора на
културните обекти през създаването на добавените елементи до разпространението на крайния
резултат. Освен това, обучаемите трябваше да играят проактивна роля при разработването и
изпълнението на целия проект AL! По този начин искахме да ги накараме да го почувстват
като своя собственост.
И накрая, избраният подход трябваше да покаже приложението на преносимете умения на
учениците при изпълнението на дейностите. Имайки предвид това, при проектирането и
изпълнението на проекта AL ние активно използвахме метода „дизайн мислене“.
Какво е „дизайн мислене“?
Методът „дизайн меслене“ идва от архитектурата, дизайна и изкуството. Той представлява
итерактивен процес, който се стреми да разбере потребителите, да се сблъска с
предизвикателства, да предефинира проблемите и да създаде иновативни решения за
прототипи и тестването им. Методът се прилага основно при справяне с проблеми, които са
слабо дефинирани или неизвестни.
В днешно време този метод се прилага в много области, също и в образованието, тъй като
идеално се вписва в подхода, ориентиран към ученика. Дизайнерското мислене може да
подобри креативността, иновациите и сътрудничеството на учащите. Той помага да се
съсредоточим по -интензивно върху нуждите на учащите и следователно да ги вдъхновим за
какъвто и да е учебен проект.
Дизайнерското мислене включва 5 фази - Съпреживяване, Дефиниране, Оформяне на идея,
Създаване на прототип и Тестване.
Д. Хронология:
Тъй като проектът AL беше неразделна част от цялостния проект CultApp, трябваше да
хармонизираме своевременното му изпълнение с общия график на проекта. Така нашите
ученици и учители имаха на разположение 2 календарни месеца (март и април 2021 г.) за
реализацията на проекта. Поради междуседмичните училищни ваканции обаче ефективната
работа по проекта продължи 6 седмици. За да стане ясно: тези 6 седмици трябваше да бъдат
изразходвани за директната работа по проекта. Времето, инвестирано в проектирането и
разработването на концепцията на проекта, не беше част от тези 6 седмици.
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III. ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТА AL:
В тази част ще обясним как подбрахме учители и ученици за транснационалната работа по
проекта AL, кои канали за комуникация бяха избрани и как стартира проектът.
Подбор на учители:
При нормални обстоятелства се очаква от учителите да проектират и реализират такъв проект
без участието на партньорите от CultApp. Но тъй като проектът AL е пилотен, учителите и
учащите, разбира се, бяха подкрепени и съветвани от мениджърите на CultApp.
Така, преди разработването на детайлите по проекта AL, избрахме учители от ITT MP, AN и
VCS, които трябваше да координират проекта в своите училища и да подпомогнат учениците
при изпълнение на техните задачи. Когато правихме подбора, взехме предвид следните
аспекти:
- Налични цифрови (и по -специално AR) умения;
- Учителски опит;
- Владеене на английски език;
- Възможност за интегриране на проекта AL в текущите училищни уроци;
- Общ ентусиазъм и желание за нововъведения в собственото преподаване.
СЪВЕТ към учителите: когато планирате свой собствен проект за добавена реалност в
обучението, опитайте се да го включите в предмета, по който преподавате: това би ви донесло
много ползи, както от организационна, така и от педагогическа гледна точка, като ефективно
използване на времето и ресурсите и по-голяма ангажираност на обучаваните.
Освен това, за да помогнем на учителите ефективно да участват в проекта AL, ние им
препоръчахме да преминат онлайн курса „ Добавена реалност за образование в областта на
културното наследство“ www.ar-cultapp.eu, разработен от екипа на CultApp. Този безплатен
онлайн курс е предназначен да даде възможност на учителите да планират и изпълняват
проекти, базирани на добавена реалност по предметите, които преподават, и обхваща въпроси,
свързани със значението на културното наследство в Европа, AR технологията и нейното
приложение, създаване на прости AR сцени и създаване и реализация на собствени малки AR
проекти.
Начална среща с учители
След като избрахме учители за участие в проекта AL, инициирахме съвместна
транснационална онлайн среща. На 4 февруари 2021 г. учители от 3 държави се срещнаха за
първи път, за да се запознаят и да обсъдят изпълнението на проекта. Беше много важно да се
споразумеем за общата визия на проекта AL.
Избор на ученици
На следващия етап учителите, определени да участват събраха и анализираха различни данни
за потенциалните участници от техните училища, за да проучат по-добре техните нужди и
текущото им развитие. Като имахме предвид цялостната идея за проект, трябваше да се уверим
дали тя ще отговаря и на интересите на учащите, на техните предишни знания, наличните
умения и компетенции, навици, стилове на учене. Учителите обръщаха и специално внимание
на уменията за общуване, на това какво е нивото на техните английски език и цифрови умения.
Обсъдено беще дали предпочитат да работят в групи, по двойки или поотделно, има ли
ученици, които биха могли да поемат лидерството. Отговорите на тези въпроси помогнаха на
учителите да създадат групи от ученици с разнообразни умения.
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Начална среща на учениците
На 22 февруари 2021 г. имахме голяма транснационална онлайн среща с всички избрани
учители и ученици от Германия, Италия и Холандия. Това беше чудесна възможност за
младите хора от трите европейски държави да се запознаят с връстници от други държави, да
говорят за себе си и да общуват с другите на английски език. Бяхме много щастливи да видим
откритостта на учащите и тяхното желание да си сътрудничат на транснационално равнище!

Фиг. 3: Първа транснационална среща с учениците и учителите (собствено изображение).
По време на тази среща се договорихме и за състава на работните екипи, както следва:
- 3 транснационални работни екипа, състоящи се от 6 ученици - „лидери“.
- За да се развие транснационалното сътрудничество, всяка група беше съставена от поне
2 холандски, 2 немски и 2 италиански участници.
- Всеки екип от 6 ученици беше подкрепен от „подпомагащия офис“: това означава, че
други ученици от трите участващи училища също бяха включени в проекта. Техните задачи
бяха да помагат на екипите по проекта при изпълнение на поставените задачи. Този подход
помогна на учителите адекватно да включат всички ученици от техните класове в работата по
проекта. В допълнение, учениците от подпомагащия офис сменяха лидерите всяка седмица.
Така всеки ученик имаше възможност да влезе в различни роли, което значително увеличи
чувството за съпричастност към проекта.
- Всяка ученическа група се ръководи от учител-отговорник за групата, съответно от
Италия, Германия и Холандия.
Учителите и учениците се договориха и по някои допълнителни организационни въпроси,
като например:
- Редовни онлайн срещи на екип веднъж седмично (винаги понеделник, от 15:00 до
16:00);
- Комуникационни канали: инструментът Wonder https://www.wonder.me/ беше
използван като комуникационен инструмент. Ползата от инструмента е, че позволява
виртуална комуникация по забавен и динамичен начин - точно това, от което се нуждаят
младите хора. Учениците могат да видят кой с кого говори, да преместят аватарите си, да се
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включат в разговор и да преминат към друг. Освен това учениците използваха WhatsApp,
messenger и социалните медии за неформална комуникация.
- Съхранение и обмен на данни: Google Диск и по-късно - Платформата за обучение AL.
Грешите, ако смятате, че сме предоствили на учениците ясни инструкции какво точно трябва
да направят, как да работят или как да общуват. Умишлено представихме само крайния
резултат, който беше създаване на карта на града за използване на добавена реалност; целта и
елементите на картата, описахме възможните начини за постигане на тази цел и посочихме
времевия график. Не забравяйте, че искахме нашите ученици да бъдат създатели, които сами
взимат решения и екипни играчи! Така им предоставихме възможно най -много права и
свобода. Учителите действаха като наставници, предоставящи техническа или педагогическа
подкрепа.
Да видим как проработи този подход!
IV. ЕТАПИ В РЕАЛИЗИАЦИЯТА НА AL ПРОЕКТА
ЕТАП 1 – ОТКРИВАНЕ
След обобщаване на резултатите от началната среща ученическите екипи започнаха работа. В
първия етап те изпълниха няколко задачи по метода „деск рисърч“: прегледаха наличните
източници за Eurocities и научиха за целите на мрежата. По този начин те се запознаха с
общите ценности за европейските градове и основните принципи за създаване на устойчиво
бъдеще на градските пространства.
В допълнение, учениците видяха кратки истории, представящи рефункционализирането на
някои градове, предоставени от партньорите на CultApp.
Резултат от дейността: участниците добиват представа как всеки обект в техния град може
да се използва отново, за да се постигнат целите на Eurocities и следователно да бъде крачка
по-близо до своето устойчиво бъдеще.
Какво е Eurocities?
Eurocities е мрежа от 190 града в 39 страни. Мисията на Мрежата е да се подобри качеството
на живот на над 130 милиона жители чрез широк спектър от дейности, като намаляване на
въглеродните емисии до нула, посрещане на мигранти и бежанци или управление чрез диалог
с техните граждани.
Примери за целите на Eurocities:
Приобщаваща среда, иновативно градско управление, просперираща местна икономика.
Научете повече за Eurocities на https://eurocities.eu/!
След това учениците проучваха културни и/или исторически забележителности в своите
градове, съобразявайки се с целите на Eurocities. Тяхната задача беше да идентифицират
няколко обекта, чиито функции могат да бъдат преосмислени в съответствие с целите на
Eurocities. Трябваше да ги обсъдят в рамките на своите екипи и да изберат окончателни
варианти. Тази фаза може да се опише и като „мозъчна атака“.
След това учениците потърсиха налични безплатни изображения, които визуализират
избраните обекти в миналото, и/или направиха свои собствени снимки, за да покажат как
изглеждат обектите в настоящето.
Задачата на учителите беше да обяснят на учениците как да се справят с проблемите на
авторското право. Препоръчахме на нашите ученици да използват изображения, които са
публикувани под лиценза Creative Commons.
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Резултати от Етап 1: Бяхме много изненадани от ентусиазма на нашите ученици, тъй като
всеки екип идентифицира до 5 интересни културни и исторически места в родните си градове
и подготви хубави презентации и визуални материали, за да обясни избора си. Тъй като
имахме ограничено време за проекта AL, всеки екип реши да работи с до 3 обекта от всеки
град. Накрая бяха избрани следните културни обекти:
Група 1:
- Bielefeld: Alte Bogefabrik, Botanic Garden,
- Florence: Villa Strozzi Lemon-house, Gasometer,
- Roermond: Christoffel Cathedral, ECI, Manhatten.
Група 2:
- Bielefeld: Barracks, Sparrenburg;
- Florence: Vittorio Veneto Barracks, Ombrellino Villa, Campolmi Factory;
- Roermond: Rattentoren, Munsterkerk, the Cuypershuis.
Група 3:
- Bielefeld: Loom mall, Boulevard, Citizen park,
- Florence: Banti Hospital, Santa Maria Novella Train Station, Former Supercinema;
- Roermond: Train station, Arresthuis, the Cuypershuis.
ЕТАП 2: РАЗБИРАНЕ
По време на този етап, учениците от всеки екип анализираха подробно различни данни за
миналото и за настоящето на избраните обекти, като например кога и от кого е построена
дадена сграда, каква е била целта, каква е еволюцията на обекта, каква е текущата му функция.
Тези данни бяха представени в кратки написани истории, обогатени със съответни
изображения.
В допълнение, участниците трябваше да оценят критично дали текущата функционалност на
тези обекти е в съответствие с целите на Eurocities. Ако не е така, тяхната задача беше да
разработят концепция за това как настоящото състояние и функциите на тези обекти могат да
бъдат преустроени по начин, който да съответства на целите на Eurocities, и да запишат на
хартия своите идеи.
Когато изпълняваха тази задача, учениците използваха „mood boards“ (дъски за настроение),
за да илюстрират визуално идеите си.
Какво е mood board?
Moodboard (дъска/табло за настроение) е вид визуално представяне или „колаж“, състоящ се
от изображения, текст и образци на обекти в композиция. Може да се основава на зададена
тема или може да бъде произволен материал, избран на случаен принцип.
Таблото за настроение може да се използва за предаване на обща представа или усещане по
определена тема. (Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Mood_board).
РЕЗУЛТАТ: Трите групи създадоха текстове за културни и/или исторически обекти в техните
градове, обогатени с изображения и идеи как да променят тези обекти, така че да ги направят
по-привлекателни и с устойчиво градско развитие.
ЕТАП 3: ПРОЕКТИРАНЕ
Този етап беше посветен на проектирането на измислените градове и техните компоненти. Въз
основа на предходните разработки, всеки екип планира своя собствена уникална
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футуристична карта на града, която трябваше да включва избрани обекти от Билефелд,
Флоренция и Рьормонд и да бъде много близо до изискванията на Eurocities. По този начин
участниците планираха различни компоненти и характеристики на своите измислени градове,
като например:
- Инфраструктура (централна гара, училища, болници, обществени услуги),
- Индустриална зона (фабрики, седалище на фирма, офис сгради),
- Пазаруване (молове, магазини, ресторанти),
- Културни обекти (музеи, клубове, работилници/събития, стадиони),
- Озеленяване (паркове, зелени площи, зелени/еко-жилища).
Всички компоненти на градовете бяха прехвърлени на градските карти. Учениците
проектираха оформлението на своите карти и създадоха много визуални материали за своите
градове, като скици на сгради и места, изображения.
Добрата новина: можете да видите и използвате всички мостри, произведени от нашите
ученици на платформата AL безплатно!
Важна задача беше също така да се създаде име за всеки измислен град и да се обясни защо е
избрано това име! Създадени бяха:
•

Greenfalls

Greenfalls е място, на което хората могат да се свържат с природота и един с друг.
Основните характеристики на града са неговите зелени площи, паркове и спортни площадки,
които създават биоразнообразие и стават място за почивка и раздвижване на хората. Greenfalls
също има добра инфраструктура с места, предлагащи обществени услуги, жилищни и
културни зони. Зелените петна са из целия град, за да могат всички да се насладят на
природата, независимо къде се намират. За тази цел местата на старите фабрики са украсени
с дървета и растения, които могат да придадат на индустриалните зони по-зелен вид в бъдеще.
Greenfalls се състои от исторически обекти взети от Roermond (катедралата на Christoffel, ECI,
Manhatten), Bielefeld (Alte Bogefabrik, Botanic Garden), Флоренция (Villa Strozzi Lemon-house,
Gasometer).

Greenfalls: скица на градска карта - за всички задействащи изображения,
използвайте тестовия код greenfalls
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катедралата на Christoffel – Roermond

ECI, Manhatten – Roermond

Villa Strozzi Lemon house & Gasometer - Florence

2 Alte Bogefabrik - Bielefeld

Botanic Garden – Bielefeld
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Tribustown (от латински “tribus”/tribe).

Това е оживен мултикултурен град, който запазва и свързва културата и природата,
преодолява разликата между възрастта и социалните класи, включва традицията в
съвременния начин на живот и е достъпен за всички. Старите културни обекти на Tribustown
помагат да се види миналото, като се трансформират лошите спомени от миналото в обекти с
добро бъдеще. Tribustown е вдъхновен от културните обекти от Билефелд (Спаренбург, стари
казарми), Рьормонд (Мюнстеркер, Куйпершуис, ECI) и Флоренция (Бивша казарма Виторио
Венето, фабрика Камполми, Вила Омбрелино).

Tribustown: скица на градска карта за всички задействащи изображения, използвайте
тестовия код tribustown

Sparrenburg - Билефелд

ECI - Рьормонд
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Мюнстеркер - Рьормонд

стари казарми – Билефелд

Вила Омбрелино - Флоренция

Cuypershuis- Рьормонд

Бивша казарма Виторио Венето Флоренция

фабрика Камполми – Флоренция
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EuRoFloBie.

Името е резултат от смесването и съчетаването на сгради-културни обекти в Европа (Eu),
зелени площи и изоставени райони, разположени в Roermond (Ro), Florence (Flo) и Bielefeld
(Bie). EuRoFloBie е перспективата за бъдещето на един европейския град: с възстановяване на
забравените места, с безопасни обществени зелени площи, достъпни за новите поколения, по
-специално за деца и тийнейджъри, които след повече от една година на пандемия и
ограничения искат да живеят на открито в градовете си. Младите хора ще могат да се срещат
и да прекарват времето си в нови устойчиви пространства, които ще имат нови функции и ще
бъдат „преживявани“ изцяло от младите европейски граждани.

EuRoFloBie: скица на градска карта – за всяко задействащо изображение трябва да се
използват различни тестови кодове!

Test codes: trainstation

16

Arresthius

test code: 123456789
Outdoor places

Code: outdoorplaces

Както може да се види, творческите умения на обучаваните срещат своето предизвикателство!
РЕЗУЛТАТИ: 3 скици на градски карти на фиктивни градове, разработени с различни
визуални материали. Можете да ги намерите на AL платформа: www.cultapp.erasmusplus.space
17

ФАЗА 4: СЪЗДАВАНЕ НА ПРОТОТИПИ
Скицираните карти на града и всички допълнителни материали са вече проектирани: Сега е
крайно време да ги направите интерактивни чрез създаване на сцени с добавена реалност
(AR)! Задачата на учениците беше да създадат прости AR сцени за обектите от измислените
градове. За тази цел първо трябваше да изберем подходящо приложение за добавена реалност.
За
проекта
AL
решихме
да
използваме
инструмента
BlippBuilder
https://www.blippar.com/build-ar от AR софтуерната компания Blippar https://www.blippar.com/
със седалище в Обединеното кралство. BlippBuilder е прост, но мощен начин за създаване на
добавена реалност. Той включва функции като разпознаване на обекти, създаване на
съдържание, симулация, проследяване / анализ на използването, 3D обекти.
Ние избрахме BlippBuilder поради следните причини:






Предлага безплатна версия, което означава, че добавената реалност може да бъде
създадена без никакви разходи.
Инструментът е лесен за използване: не се изискват кодиране или компютърни науки.
BlippBuilder е онлайн инструментариум за разработка на добавена реалност: Това
означава, че не е необходимо BlippBuilder да се инсталира на компютъра. AR
приложенията могат да се създават онлайн в уеб браузър по подразбиране като Chrome,
Safari, Firefox или Internet Explorer.
Blippbuilder позволява да се добави слой интерактивност към печатните материали,
плакат, печатна реклама, щанд за участие в събития или книга.

Преди да започнете да разработвате първото AR приложение се изисква регистрация на уеб
страницата на Blippar. Следвайте линк https://accounts.blippar.com/signup/free, за да се
регистрирате безплатно!
Това кратко видео дава поглед за използването на инструментариума на Blippar BlippBuilder:
https://www.youtube.com/watch?v=aDGOR9_lIF8&t=36s
Видеото показва как може да се създаде сцена с добавена реалност, като се използва
BlippBuilder: https://www.youtube.com/watch?v=2MCs7UpSGyc&t=2s
След като се научиха да използват BlippBuilder, учениците-участници в проекта започнаха да
създават свои собствени AR сцени. За повечето от тях това беше първото AR преживяване!
Разбира се, те бяха водени от своите учители и специалисти по CultApp AR. Учениците
можеха свободно да избират собствен дизайн на AR сцените. Тези с напреднали цифрови и
графични умения показаха повече креативност при разработването на AR сцени. Вижте
крайните резултати в следващата глава!
РЕЗУЛТАТ: интерактивни AR карти на града и/или самостоятелни AR маркери.
ФАЗА 5: ТЕСТВАНЕ
Всички AR модели са изградени и могат да бъдат тествани. Във фазата на теста учениците
изпробваха своите AR обекти и, където е приложимо, интегрираха различни подобрения.
Предлагаме да тествате разработените AR сцени!
Какво ви е необходимо, за да тествате интерактивните AR -градски карти? По-долу ще
представим конкретен алгоритъм, но трябва да прецените най-подходящите компоненти от
гледна точка на вашия AR опит:
- мобилно устройство с инсталирано AR приложение (в нашия случай AR Blippar),
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- достъп до интернет (WLAN или клетъчен),
- задействащи изображения (AR маркери),
- съответните тестови кодове за създадените AR маркери.
По-надолу сме изброили всички AR маркери и съответстващите тест кодове за трите фиктивни
града:
Как да използвате градските карти с добавената реалност?
1. Свалете приложението Blippar (безплатно) на вашите мобилни устройства: препоръчваме
да използвате следните връзки за сваляне на приложението:
за IOs: https://itunes.apple.com/gb/app/blippar/id410604563
за Android: https://play.google.com/store/apps/details?hl=en_GB&id=com.blippar.ar.android
2. Отворете приложението и въведете тест кодовете на AR обект, който искате да разгледате,
3. Сканирайте съответната картина/обект с камерата на Вашия смартфон (уверете се, че сте
въвели правилния тест код за съответния AR маркер).
4. Натиснете бутона Сканиране и изчакайте, докато се зареди AR сцената („Blipp“) (ще бъде
показано стартиране на процеса).
5. Ще можете да взаимодействате с показаната AR сцена: Ако всичко върви нормално, ще
видите различни точки на екрана, като например на изображението по -долу:

City Tribustown: пример за Cuypershuis с AR.
Потребителят може да се придвижва през различните етапи на минало, настояще и бъдеще.
Просто натиснете точката и се насладете на показаните сцени!
6. Ако процесът на зареждане не стартира: уверете се, че сте използвали малки букви, когато
въвеждате тестови кодове респективно, че сте използвали правилен тест код за съответната
задействаща картина. И още нещо - уверете се, че задействащата картина е напълно покрита
от камерата на смартфона.
Забавлявайте се!
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Снимки на екрани, които показват сцени в Blippar (Старите казарми)
ФАЗА 6: РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Фазата се отнася главно до едно по-широко разпространение и приложение на трите AR
градски карти.
Ние смятаме, че представянето на резултатите от проекта пред по-широка аудитория би могло
значително да допринесе за по-доброто оценяване на работата на учениците от техните
връстници, както и да вдъхнови други учители и учащи се да изпробват подобни AR проекти
в своето преподаване и учене!
Нашите екипи проведоха също няколко събития, които имаха за цел да споделят резултатите
от проекта с местни и регионални структури и партньори.
Първото събитие за представяне на трите градски карти с AR беше пленарното заседание,
проведено онлайн чрез MS Teams на 17 май 2021 г. На срещата присъстваха всички ментори
по проекта, учители и ученици от ITT Marco Polo, Berufskolleg Senne и BC Broekhin. Всяка
група от учащи се представиха своите AR градове, визията и идеите зад тях, говориха за своя
опит с работата в международни екипи.
През следващите седмици, както училищата, участващи в проекта AL, така и други партньори
на CultApp (NART, Paiz, Effebi, ITT Marco Polo, FHM и Agorà Nieke) осъществиха множество
инициативи за разпространение на опита, от публикации на сайтовете на техните институции
на презентациите на AR карти на града, до споделяне на трите визуализиране AR карти на
града с местни заинтересовани страни (журналисти, директори и учители от други училища,
общини, представители на университети и високотехнологични дружества и др.), като
оставиха хората, присъстващи на събитията, да преживеят градските карти с добавена
реалност чрез приложението Blippar.
В най-голяма степен, благодарение на организирането на национални събития за
разпространение на резултатите, в страните от проекта CultApp (някои от тях в режим „на
живо“, други в „смесен“ режим) беше възможно широко разпространение на резултатите от
проекта AL. В допълнение, тези събития стимулираха дискусия за ползите, които
европейският опит предлага на учащите се по отношение на индивидуалното обучение и
управлението на контактите между връстници.
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Благодарение на участието на местни заинтересовани страни и тяхната обратна връзка се
появиха нови идеи за последващите действия по проекта. Освен това дебатите насърчиха
много други институции за начално професионално обучение да приемат инструментариума,
основан на добавената реалност, за да се разшири участието на учащите се и да се открият
нови начини за популяризиране, развитие и опазване на европейското художествено и
културно наследство.
ФАЗА 7: ОЦЕНКА
Оценката на проекта AL беше съществен елемент за усъвършенстването му. Оценяването
означава извършване на подобрения на изпълнените дейности, подчертаване на техните
положителни черти и силни страни, но и предлагане на подобрения за това, което е показало,
че не работи. Оценките са необходими, за да осъзнаят всички участници в проекта, че са били
активна част от него. Обучаемите трябва да се чувстват така, сякаш са изпълнили собствения
си проект напълно автономно. Освен това те трябва да имат възможност да дадат своя
собствена обратна връзка за дейностите и да дадат своите предложения.
В частност ние осъзнахме, че е от съществено значение да проведем оценката в два различни
момента: в хода на проекта (междинна оценка) и в края (окончателна оценка). Избрахме да
оценим дейностите и в развитие, тъй като знаехме, че работата по проекта AL е резултат от
сътрудничеството между групи учители и учащи се с различен географски произход, култура,
методи на преподаване и учене. Освен това въведохме иновативен педагогически подход,
който имаше за цел да направи учениците ключови участници в проекта. Ето защо беше важно
да се извърши междинна проверка за това как участниците възприемат възложените задачи,
как протича комуникацията, дали всеки е в състояние да изслушва другия в един контекст на
смесени култури.
Междинна оценка на проект AL:
Междинното проучване включва ученици и техните учители, участващи в изпълнението на
проекта за учене с добавена реалност в Германия, Холандия и Италия.
Те трябваше да попълнят Google
https://forms.gle/JJU78522tREWZxay7.

форми,

достъпни

на

следната

връзка:

Общо бяха попълнени 28 въпросници, 23 от учениците и 5 от техните учители.
Резултатите от междинното проучване показаха, че някои от учениците и от учителите бяха
леко объркани от предложения подход към проекта, който по-скоро разчиташе на автономната
работа на участниците: („... общата идея, макар да беше ясна в съзнанието на ръководителите
на проекта, това не беше така за учениците и за учителите. Това от своя страна създаде
известно объркване”). Друг момент беше липсата на яснота по отношение на ролите в групите,
което предизвика първоначално объркване и дезориентация у учениците („Няколко седмици
не разбирах върху какво трябва да работя.“).
От друга страна, повечето от учениците подчертаха, че участието в проекта досега е било
ангажиращо и интересно преживяване, което им е позволило да придобият нови знания за своя
град, да развият контакти и да подобрят способността си да общуват на английски език, което
със сигурност представляват добавената стойност на целия проект („... срещам се с нови хора
и работя, изследвам изкуството, местата и историята на моя град.“ „Всъщност очаквах да имам
някои проблеми в общуването, особено сред учениците които идват от различна среда и имат
различни отношения с учителите си.”).
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Междинната оценка ни позволи да коригираме организацията на работа в следващите фази и
тя се превърна в средство за ориентиране, диалог и посредничество в рамките на трите групи
ученици от различните държави.
Финална оценка на проект AL:
Оценката, извършена в края на целия проект, след представянето на крайните резултати, даде
възможност да се очертае цялостният учебен опит на участниците.
Финалното проучване включва учениците и техните учители, участващи в изпълнението на
проекта за учене с добавена реалност в Германия, Холандия и Италия. Те бяха помолени да
попълнят Google форми, достъпни на следните връзки: https://forms.gle/qwEgvezaVBWrLyZL8
(за учениците); https://forms.gle/hDAYPdV6AAsRXqHQA (за учителите).
Искахме да получим обратна връзка от участниците за следните параметри, свързани с
проекта AL:
• Общо удовлетворение от проекта AL;
• Придобитите умения и компетенции;
• Промяна на поведението по отношение на културното наследство;
• Придобити знания в процеса на работа по проекта.
Общо, 7 учители и 14 ученици попълниха финалния въпросник за оценка.
Що се отнася до въздействието върху учителите, можем да отбележим, че използването на
цифрови инструменти даде важен принос за укрепването на техните професионални умения.
Освен това общуването на английски език в различни контексти и организационните и
управленски умения, свързани с работата и ресурсите, бяха високо оценени. И накрая,
учителите можеха да наблюдават и споделят различни образователни и организационни
модели.
Отговорът на учителите, въпреки първоначалните притеснения относно организацията на
дейностите по проекта („Бих предпочел да има повече организационни моменти и постоянно
договаряне на дейностите, но самата темата за бъдещите градове в комбинация с добавена
реалност беше добра идея! Бих предпочел да използвам това в „ежедневието“ с триггерни
снимки от реалния град ”) и това като цяло е положително, и по-голямата част от учителите
(85%) биха препоръчали да се участва в други европейски инициативи, включващи
международни екипи от ученици и учители: „Всички учители трябва да имат възможност да
научат на какво са способни техните ученици, когато могат да направят свой собствен избор“.
Що се отнася до въздействието върху учащите се, над 70% от тях заявяват, че са много
доволни от целия проект. Учениците от различните страни, с техния различен културен опит
особено добре оценяват възможността да дебатират и да работят със своите връстници. Моля,
обърнете внимание, че учениците са били средно 16–18-годишни и за повечето от тях това е
първият им международен опит!
Нещо повече, друга подходяща компетентност за много ученици е придобиването на умения,
свързани с използването на цифров инструментариум, първо - откриването на нови онлайн
платформи за чат (MS Teams, Wonder.me) и софтуера Blippar за създаване на AR приложения.
Много голям брой ученици (86%) биха участвали в други подобни проекти, преди всичко, за
да имат възможност да обменят идеи с връстниците си и да намерят нови приятели („Това е
една от най -добрите възможности, които съм получил в училище до този момент. Намерих
приятели в цяла Европа, което е невероятно! Това определено трябва да продължи, защото
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това е уникален опит !!”), или да придобият умения за решаване на проблеми, или да видят
как проектна идея се осъществява с помощта на дигиталните технологии („Научих толкова
много от този проект, не само технически неща, но и за този сравнително кратък период
от време моите умения да работя и комуникирам в екип се подобриха значително.
Определено бих искал да участвам отново международен проект (като този), дори само
заради социалната му част, и всички допълнителни неща, които направиха преживяването
толкова вълнуващо!”).
В заключение: Проектът AL беше вълнуващо преживяване за учениците и за учителите, което
им даде възможност да изследват различни места, свързани с културното наследство в родните
си и в други градове по един забавен начин, демонстрира възможностите на добавената
реалност и откри нови хоризонти за транснационално сътрудничество и обмен.
V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВИ
Какво научихме от работата по проекта за учене чрез добавена реалност? На първо място,
бяхме много изненадани от ентусиазма и желанието, както на учителите, така и на учениците
да преминат през този напълно виртуален педагогически експеримент по време на кризата с
COVID-19 и бихме искали от сърце да благодарим на всички тях за изключителната
ангажираност, откритост, творчески идеи и, разбира се, изключителни резултати!
Поглеждайки назад към началото на проекта, осъзнаваме, че сме си поставили наистина доста
амбициозни цели. Искахме учениците не само да открият културното наследство чрез
добавената реалност, но и да развият различни преносими компетенции, които са важни в
съвременното общество, като творчество, критично мислене, любознателност, вземане на
решения, работа в екип, сътрудничество, междукултурна компетентност. Като се има предвид
доста натоварения график на проекта и настоящата здравна криза, нашите ученици
посрещнаха това предизвикателство и доказаха жизнеспособността на идеята за проекта и на
избраната педагогическа стратегия. Отзивите на учениците и учителите за проекта AL, ни
убедиха, че голямата награда е самото пътуване. Ето защо можем да препоръчаме
възприемането и усъвършенстването на нашия подход от други професионални училища,
които търсят да приложат иновативни формати на преподаване и учене.
Когато представяхме резултатите от проекта AL на регионалните и национални
партньори/заинтересовани институции от страните по проекта Cultapp, говорихме за
възможността за устойчиво интегриране на подобни проекти в учебните програми за
професионално образование. По този начин иновативните модели на сътрудничество между
училища за ПОО, местни общини, туристически агенции, педагози от областта на културата
биха могли да бъдат много ефективни. Например, доставчик на туристически услуги би искал
да популяризира всяко място, свързано с културното наследство в даден регион и търси
иновативни решения, които биха могли да бъдат предложени от учителите и учениците от
дадено професионално училище, специализирано в медиен дизайн, в рамките на съвместен
AR проект или по време на стаж. Всички страни биха могли да се възползват от това
сътрудничество и съвместно да популяризират европейското културно наследство.
Вярваме, че има много начини и възможности за популяризиране на общото европейско
културно наследство. Откритостта, креативността и иновациите са ключът към това!
Желаем ви много забавление докато учите и откривате европейското културно
наследство!
Вашият CultApp ЕКИП
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