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ПОКАНА  

за участие в пилотна дейност за оценка на симулационните 

игри, разработени по проект „Действай сега“ (ActNow) 

 

Уважаеми колеги, 

Като част от изпълнението на проекта ни ActNow и по-специално на дейността по 

разработване на симулационни образователни игри, екипът на ИТТИ планира да организира 

семинар за пилотна/предварителна оценка на разработените материали и тяхната полезност и 

ефективност. Всички коментари, мнения и препоръки на участниците ще бъдат използвани за 

изготвянето на необходимите корекции и/или допълнения на предложените документи. 

Крайният вариант на този образователен инструмент ще бъде вграден в платформата MOOC, 

която предстои да се създаде.  

Семинарът ще се проведе на 27.09.2022 г. от 10:00 ч. в онлайн формат.  

Линк за срещата: https://meet.google.com/mzd-vaaa-yxi 

 

Институтът за технологичен трансфер и иновации е партньор по проекта Действай 

сега/ActNow (номер на проект: 2020-3-CY02-KA205-001979), който се изпълнява по 

програма Еразъм +. Той има за цел да изгради капацитета на младежките и 

образователните работници за по-добро интегриране на темите за изменението на 

климата и устойчивото развитие в своята практика и въпросите на по-нататъшното 

развитие във формални и не-формални образователни системи, базирани на 

иновативни образователни материали като мобилни игри с разширена реалност и 

симулационни игри, признаващи необходимостта от мултидисциплинарен подход. 
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ПРОГРАМА 

 

 

10:00 - 10:05  Откриване 

10:05 - 10:15  Представяне на ИТТИ и проекта „Действай сега“ 

10:15 - 10:20  Въведение и информирано съгласие за участие в срещата и 
използване на снимки за целите на разпространение, запознаване 
с участниците 

10:20 - 10:45  Представяне на интелектуалния продукт- симулационна игра 

10:45 - 11:05  Практическа демонстрация на симулационните игри 

11:05 – 11:25  Дискусия и споделяне на обратна връзка (мнения, коментари и  

предложения): 

1) Силни страни 
2) Слаби страни 
3) Предложения за подобрение 

 

11:25 - 11:30 Обобщение и закриване на срещата 

 


