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Ett digitalt möte för ett digitalt project
VAD ÄR PÅ GÅNG?
✓ Vi skriver
lärarhandledningar för
våra AR- och 360ºproduktioner
✓ En ny online-konferens
kommer att ske mycket
snart!
✓ ViRAL-läroplanen är
nästan redo för

I början av februari träffades vi under en vecka för en gemensam personalutbildning.
Det som kunde ha varit en underbar vecka i Coventry, Storbritannien, blev i slutändan
en virtuell konferens där alla partners från alla fem länder delade sina erfarenheter,
resultat, kunskap och entusiasm. Även om partnerna inte hade möjlighet att träffas
fysiskt, var detta faktum inte ett hinder för oss. Vår värd, Coventry University, gjorde
ett fantastiskt jobb med att förbereda en spännande vecka. Som digitalkunniga
individer gjorde vi det bästa av online-konferensen och fick även några gäster att
komma med, som annars skulle inte kunna delta. De var personer från våra egna
institutioner, våra lokala arbetsgrupper och universitetslärare som var intresserade av
att lära sig mer om projektet. Vi lärde oss mycket och våra diskussioner var fruktbara.
Allt som allt är vi nu redo att arbeta mot projektets avslutning och ser fram emot att
dela våra resultat med samhället som har stöttat och följt ViRAL sedan starten.

pilotprojekten

Den gemensamma personalutbildningsveckan i korthet

Stadsarkivets i Dornbirn VR-huvudproduktion av E-learning Studios - utanför och inuti byggnaden blev klar

(Vi är på Facebook! Följ oss)
ViRAL-projektet 2018-1-AT01-KA204-039209 har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. Detta dokument återspeglar endast
författarens egna åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av denna information.
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Zoomat in - konstverket “Babelns torn” av Pieter Bruegel
den äldre

En virtuell hjälpare svarade på våra frågor

Vi delade våra quests

Dr. Bianca Wrights handledde oss kring temat "Berätta
historier i 360º"

Dr. Jacqueline Cawstons föreläste om "En
titt på framtiden för museiarv"

Vi diskuterade AR med Holly Turpin, Coventry University

Muzej Slavonije delade sin
produktion med partnerna

Stadsarkivet i Dornbirn introducerade en
fallstudie om sin Urban Development
Educational Trail
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författarens egna åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av denna information.

