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INTRODUCERE
Acest Ghid este al cinci‐lea rezultat intelectual al proiectului european intitulat „Un set de
competențe pentru educația digitală a adulților, pentru a favoriza angajabilitatea (DESK)” cu codul
2018‐1‐EL01‐KA204‐047819.
Scopul proiectului DESK este de a ajuta formatorii adulți să sprijine cursanții în îmbunătățirea /
îmbunătățirea abilităților lor digitale. Mai mult, demonstrează influența aplicațiilor AR pentru
îmbunătățirea abilităților de mai sus. După cum s‐a evidențiat în timpul procesului de cercetare
pentru proiectul DESK, utilizarea tehnologiei AR în procesul de învățare determină o implicare mai
mare a cursanților, ceea ce, la rândul său, face ca cunoștințele și abilitățile să fie mai predominante
în timp.
Livrabilele proiectului au fost împărțite în cinci rezultate intelectuale distincte, interconectate , care
contribuie la crearea finală a setului de competențe digitale pentru educație. Acestea sunt:
 Rezultatul intelectual 1 (IO1): Stadiul actual privind utilizarea Realității Augmentate în
educație.
 Rezultatul intelectual 2 (IO2): Curriculum (DESK) ‐ Set de competente
pentru educația
digitală a adulților.
 Rezultatul intelectual 3 (IO3): Studii de caz ale AR pentru educația adulților.
 Rezultatul intelectual 4 (IO4): Set de instrumente DESK.
 Rezultatul intelectual 5 (IO5): Ghid online pentru utilizarea Setului de instrumente DESK.
Acest Ghid (IO5) completează primele patru rezultate intelectuale dezvoltate în cadrul proiectului și
este o încercare de a furniza materiale utile formatorilor, cursanților, organizațiilor etc., pentru a
putea utiliza cursul DESK.
Acesta este format din următoarele cinci părți:






Descrierea cursului DESK: În acest capitol veți găsi informații despre curs: structura curriculumului
și structura modulelor.
Descrierea setului de instrumente DESK : În acest capitol veți găsi informații despre resursele
incluse în setul de instrumente, precum și despre modul de înregistrare pe platforma LMS.
Accesarea conținutului de realitate augmentată: În acest capitol veți afla cum să accesați
conținutul AR inclus în cursul DESK.
Informații utile pentru a accesa cursul DESK: În acest capitol sunt prezentate câteva informații
utile pentru a facilita utilizarea cursului DESK.
Transferul practicilor AR în alte domeniul educației: în acest capitol sunt prezentate informații
despre modul în care un formator / profesor poate include experiența AR într‐o sesiune de
instruire/curs.
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Descrierea cursului DESK

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) au pătruns în toate
domeniile vieții profesionale. În acest context, alfabetizarea digitală
a devenit un factor esențial pentru a permite participarea la
societatea cunoașterii moderne. Aceasta cuprinde capacitatea
elevilor de a folosi instrumente de tehnologie a informației și
comunicațiilor, precum și servicii de rețea pentru a accesa,
recupera, crea, edita, integra, partaja și evalua informația, cu scopul
de a rezolva problemele și, în final, de a participa la societatea
modernă a cunoașterii.

Grupul țintă

Ce sunt
competențele
digitale?
Competențele digitale
sunt definite ca o serie
de abilități de a utiliza
dispozitive digitale,
aplicații de comunicare
și rețele pentru a
accesa și gestiona
informația.

Cursul DESK se adresează atât formatorilor adulți pentru a‐i ajuta
pe cursanți să dobândească abilitățile digitale necesare, cât și
cursanților adulți care trebuie să fie în pas cu cererea de abilități
digitale. Accentul este pus pe permiterea cursanților de a dezvolta
abilități și atitudini digitale de bază care sunt necesare în locurile de
muncă moderne și de a contura, de asemenea, cultura digitală modernă .

en.unesco.org

Structură Curriculum
Cursul DESK este structurat în șapte module diferite și independente, conform rezultatelor cercetării
concretizate în IO1 și IO2.
Concret, modulele DESK sunt:
Module
Curriculum
1. Introducere

2. Interfețe
digitale pentru
utilizatori

Descriere Module

Cuprins

Această secțiune va servi ca un
mijloc pentru a ajuta adulții să
înțeleagă care sunt abilitățile
digitale și configurarea cursului.
Această secțiune oferă un ghid
cu privire la diferitele interfețe
digitale disponibile în prezent
pe diverse dispozitive
electronice.

1. Definiția abilităților digitale
2. Alfabetizarea digitală în locurile de
muncă
3. Informații despre cursul DESK
1. Introducere în interfața digitală cu
utilizatorul
2. Tipuri de interfețe utilizator
(pentru computere desktop,
tablete, smartphone‐uri)
3. Componente principale ale unui
sistem de interfață cu utilizatorul
4. Exemple de interfețe cu utilizatorul
cunoscute
5. Ghid pentru adulți pentru
utilizarea interfețelor cu utilizatorul

Durata estimată
2 ore teorie

12 ore
(8 ore teorie și 4 ore
aplicații practice)
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3. Procesarea
informației

4. Comunicare
digitală

Scopul acestei secțiuni este de
a ajuta cursanții în localizarea,
preluarea datelor digitale și
evaluarea conținutului
acestora. Modul de stocare,
gestionare și organizare a
datelor digitale este, de
asemenea, inclus.
Această secțiune prezintă
diferitele mijloace de
comunicare și colaborare
digitală de bază.

5. Creare de
conținut digital

Scopul acestei secțiuni este de
a prezenta diferitele moduri în
care se poate crea și gestiona
conținut digital de bază.

6. Securitatea
informațiilor
digitale

Scopul acestei secțiuni este de
a prezenta unele dintre
amenințările din lumea digitală
și de a defini, de asemenea,
care sunt datele personale și
cum să le protejăm. Mai mult,
sunt incluse probleme privind
drepturile de autor asupra
informațiilor digitale.
Această secțiune va oferi o
introducere în AR: definiție,
concepte, aplicații hardware și
software.

7. Introducere în
realitatea
augmentată

1. Cum se utilizează motoarele de
căutare pentru a găsi informații
2. Cum să evaluați fiabilitatea online
a informație
3. Cum se organizează informația
într‐un mod metodic
folosind fișiere și foldere.

12 ore
(8 ore teorie și 4 ore
aplicații practice)

1. Introducere în comunicarea
digitală
2. Instrumente comune de
comunicare digitală
3. Reguli de comunicare online
(Netiquette)
1. Utilizarea pachetelor de bază
pentru a crea conținut (de exemplu:
text, fișiere, tabele)
2. Utilizarea funcțiilor de editare de
bază
3. Recomandări pentru crearea de
conținut
1. Amenințări în lumea digitală
2. Date personale
3. Drepturi de autor asupra
informațiilor digitale (Creative
Commons licenses)

12 ore
(8 ore teorie și 4 ore
aplicații practice)

1. Conceptele fundamentale ale AR
2. Echipament / hardware AR
3. Software / aplicații AR
4. Cum să dezvolți aplicații AR

12 ore
(8 ore teorie și 4 ore
aplicații practice)

12 ore
(8 ore teorie și 4 ore
aplicații practice)

6 ore
(6 ore teorie)

Cursul DESK este conceput pentru începători fără cunoștințe anterioare în domeniu. După finalizarea
acestui curs, cursanții ar trebui să poată avansa abilitățile lor digitale la nivelul de „utilizator
începător” din modulul 2, la nivelul de „utilizator independent” din modulele 3‐5 și la nivelul de
„utilizator de bază” din modulele 6 și 7, conform „Competențele digitale UE.
Fiecare modul DESK a fost dezvoltat într‐o prezentare PowerPoint, a fost convertit în SCORM și a fost
încărcat pe platforma LMS DESK. Toate modulele DESK au aceeași structură după cum urmează.

4

Un set de competențe pentru educația digitală a adulților, pentru a
favoriza angajabilitatea
Proiect nr: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819

Fiecare modul se concentrează pe o anumită zonă prezentată în primul slide, ca în imaginea de mai
jos.

Obiectivele modulului și timpul estimat necesar sunt prezentate pe al trei‐lea slide, conform imagiini
de mai jos.
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Fiecare modul este structurat într‐un număr de subiecte prezentate în al patru‐lea slide, ca în
imaginea următoare.

Conținutul educațional al fiecărui modul contribuie la evidențierea temei sale. Fiecare modul
cuprinde, pe cât posibil, activități de învățare pentru cursanți. Evoluția învățării este asigurată prin
creșterea complexității, unde se așteaptă ca studenții să poată face față acestor activități.
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Un rezumat al modulului este prezentat sub formă de enumerare la sfârșit.

Pentru fiecare modul sunt propuse resurse suplimentare pentru a spori și mai mult experiența
cursanților.

Structura materialului educațional și a activităților propuse urmăresc să ajute formatorii să răspundă
nevoilor cursanților lor prin adaptarea pregătirii la cunoștințele, abilitățile și atitudinile preexistente
ale cursanților lor. În plus, formatorii pot alege „calea” de pregătire care se potrivește cel mai bine
cursanților lor. Teoria și activitățile practice propuse sunt concepute pentru a ajuta formatorii să
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încurajeze o abordare exploratorie a cunoștințelor și să încurajeze cursanții să studieze, să cerceteze
și să participe activ la atingerea rezultatelor preconizate ale învățării.
Ultimul modul, în special, necesită cunoștințe și expertiză mai avansate. Acest modul se poate adresa
în egală măsură formatorilor adulți care nu au pregătirea tehnică specifică. Mai mult, formatorii li se
oferă posibilitatea de a acumula cunoștințe în proiectarea propriilor activități de AR pentru a sprijini
sesiunile lor de formare.

Timpul alocat
Durata totală a cursului DESK este de 68 de ore, 48 de ore teorie și 20 de ore de aplicații practice.
Alocarea de timp propusă este indicativă. Instructorii ar trebui să‐și planifice sesiunile pe baza
atitudinilor, intereselor și cunoștințelor și experiențelor preexistente ale cursanților.

Limba
Cursul DESK este disponibil în 7 limbi: engleză, greacă, română, italiană, spaniolă, cehă și poloneză.

Evaluarea
Fiecare modul este evaluat cu un test de cinci întrebări cu alegere multiplă, despre conținutul
materialului prezentat.
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Descrierea setului de instrumente DESK
Resurse educaționale
Setul de instrumente DESK include toate resursele educaționale dezvoltate în cadrul celor cinci IO pe
care formatorii și cursanții adulți au posibilitatea să le utilizeze. Mai exact, acestea sunt:

IO1: Stadiul actual despre educație
folosind realitate augmentată

IO2: Rezumatul chestionarului

IO2: Setul de competențe pentru educația
digitală a adulților (DESK) Curriculum

IO3: Studii de caz ale AR pentru educația
adulților

IO4: DESK lms
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IO5: Ghid online pentru utilizarea setului
de instrumente DESK

Formatorii pot alege „calea” de formare pe baza cunoștințelor și experienței anterioare a cursanților
lor. Utilizatorii avansați pot avea acces direct la setul DESK pentru a explora toate materialele create
și a crea o cale de învățare pentru cursanții lor sau pentru ei înșiși. Pentru a sprijini utilizatorii de bază,
a fost elaborat un cadru cu căi propuse pentru aceștia.

Curriculum

Cadru

Studii de
caz

Utilizator începător

DESK lms

Cursant adult

Repository
Utilizator avansat
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Tabelul de mai jos prezintă cadrul dezvoltat care permite formatorilor și cursanților adulți să identifice competențele bazate pe Digital
Competence Framework 2.0 (DigComp 2.0) pe care doresc să le dezvolte și să‐i ajute să selecteze resursele DESK necesare. Tabelul de mai jos se
referă la subiectele DESK, deoarece se găsesc pe platforma DESK. De exemplu, unitatea de învățare DESK 2.1 se referă la modulul 2 unitatea 1 a
cursului DESK. Studiile de caz DESK pot fi localizate în caseta de instrumente DESK. Realitatea augmentată se referă acolo unde se folosește AR
în numele studiului de caz.

Competențe

Grup ținte

Informarea și
alfabetizarea
datelor

Formatori, adulți
cursanți, părți
interesate,
Organizații care
oferă cursuri de
formare

Comunicare și
colaborare

Creare de conținut
digital

Siguranță

Formatori, adulți
cursanți, părți
interesate,
Organizații care
oferă cursuri de
formare
Formatori, adulți
cursanți, părți
interesate,
Organizații care
oferă cursuri de
formare
Formatori, adulți
cursanți, părți
interesate,
Organizații care
oferă cursuri de
formare

Rezultatele învățării
‐Să folosească motoarele de
căutare pentru a găsi
informații
‐Să evalueze fiabilitatea
informațiilor online
‐Să clasifice informația într‐un
mod metodic folosind fișiere și
foldere
‐Să foloseasca diferite
mijloace de comunicare
digitală de bază
‐Să aplice reguli de
comunicare online

Resurse / unități / studii de caz
Curs DESK

‐Să descrie unele dintre
amenințările cu care se
confruntă adulții în lumea
digitală
‐Să descrie ce sunt datele
personale

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3

Studii de
caz AR

‐ Luarea unei comenzi
‐ Distribuitor de bilete
‐ cele incluse în modulele relevante

Curs DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3

Studii de
caz AR

‐ Trimiterea de mesaje Gmail
‐ cele incluse în modulele relevante

Curs DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 5.2, 5.3

‐Să folosească diferite
instrumente pentru crearea de Studii de
conținut în diferite formate
caz AR

Evaluare

‐ Completarea unui CV
‐ cele incluse în modulele relevante

Curs DESK

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 6.1, 6.2, 6.3

Studii de
caz AR

‐ cele incluse în modulele relevante

Evaluarea cursului
se bazează pe un
test cu întrebări cu
opțiuni multiple

Evaluarea cursului
se bazează pe un
test cu întrebări cu
opțiuni multiple

Evaluarea cursului
se bazează pe un
test cu întrebări cu
opțiuni multiple

Evaluarea cursului
se bazează pe un
test cu întrebări cu
opțiuni multiple
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Tehnologie AR

Formatori, adulți
cursanți, părți
interesate,
Organizații care
oferă cursuri de
formare

‐Să descrie licențele Creative
Commons
‐Să interpreteze definiția AR,
concepte, hardware și
software
‐Să identifice instrumente și
cadre existente pentru a
construi aplicații mobile de
realitate augmentată

Curs DESK

Studii de
caz AR

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
‐ Bancomat bancar
‐ Distribuitor de bilete
‐ Partajarea bicicletelor
‐ Luarea unei comenzi
‐ Mașină electronică
‐ Chioșc de imprimare foto

Evaluarea cursului
se bazează pe un
test cu întrebări cu
opțiuni multiple
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Despre platforma LMS DESK
LMS DESK (http://desklms.e‐sl.gr/) este o platformă
Moodle creată de partenerii consorțiului DESK.
Platforma este gratuită și este folosită pentru stocarea și
prezentarea materialului educațional creat în cadrul
proiectului DESK. Acesta se adresează tuturor
formatorilor și cursanților adulți din UE care doresc să‐și
îmbunătățească / dezvolte abilitățile digitale.

LMS DESK:






este accesibil prin orice browser web
este ușor de utilizat de către utilizatorii finali. Nu
este nevoie de abilități tehnice specializate
are interfață utilizator adaptivă pentru a se
potrivi ecranelor de orice fel de dispozitive, cum
ar fi computere, tablete și smartphone‐uri.
este accesibil de orice sistem de operare.

Ce este Moodle?
oodle este un sistem gratuit de
gestionare a învățării (LMS).
Moodle a fost inițial dezvoltat
de Martin Dougiamas pentru a
ajuta educatorii să creeze
cursuri online, cu accent pe
interacțiunea și construcția
colaborativă a conținutului și
este în continuă dezvoltare.
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
www.moodle.org

DESK LMS Înregistrare pentru utilizatori
Pentru a vă conecta pe platformă, trebuie să vă creați un cont urmând pașii de mai jos:

Pasul 1:
Accesează: http://desklms.e‐sl.gr/

13

Un set de competențe pentru educația digitală a adulților, pentru a
favoriza angajabilitatea
Proiect nr: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819

Pasul 2:
Faceți clic pe butonul «Autentificare» pentru a deschide formularul de autentificare.

Pasul 3:

2
1

1. Dacă nu ați creat niciodată un cont, îl puteți face gratuit. Pentru a crea un cont, faceți clic pe
butonul „CREAȚI UN CONT” și urmați instrucțiunile de pe ecran.
2. Dacă aveți deja un cont, faceți clic pe butonul „LOG IN”, introduceți numele de utilizator și
parola și apăsați butonul „login”.

Probleme posibile
Dacă întâmpinați probleme, contactați partenerii DESK prin e‐mail: euprojects@e‐sl.gr
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Pasul 4:
Foarte bine! Acum sunteți în contul dvs. Pe pagina principală, puteți naviga pe site.

Iată câteva caracteristici de bază:
Profilul tău

Vă puteți accesa profilul din meniul utilizator din dreapta sus. Este locul în care îți vezi numele și o
săgeată. Faceți clic pe săgeată pentru a deschide un meniu derulant. Dacă faceți clic pe linkul Profil,
atunci veți afișa alte opțiuni, cum ar fi o listă a cursurilor dvs., orice înregistrări de forum și blog și un
link pentru a vă modifica profilul, așa cum se arată în imaginea de mai jos.1.

1

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Notificările și mesajele dvs.
Site‐ul dvs. vă poate avertiza atunci când aveți mesaje noi din partea profesorului și a altor
participanți. Puteți primi alerte despre noi postări pe forum sau misiuni clasificate și multe altele.
Puteți primi aceste alerte prin e‐mail sau pop‐up și puteți controla modul în care le primiți din
Preferințe> Preferințe mesaje din meniul utilizator. Documentația de mesagerie oferă mai multe
detalii2.

Cursul DESK
Cursul DESK este afișat pe prima pagină. Puteți accesa cursul DESK făcând clic pe săgeata pentru a
deschide un meniu derulant si pentru a alege limba preferată.

Panoul de bord
Fiecare utilizator are propriul tablou de bord pe care îl poate personaliza. Puteți găsi mai multe
informații pe următorul link: https://docs.moodle.org/38/en/Dashboard#About_the_Dashboard

2

https://docs.moodle.org/38/en/User_quick_guide
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Cum să accesați conținutul de Realitate Augmentată
Cursul DESK a fost dezvoltat pentru a promova învățarea prin integrarea conținutului de Realitate
Augmentată. Utilizarea AR are potențialul de a îmbogăți și îmbunătăți procesul de dobândire a
cunoștințelor, dovedind impactul pozitiv al integrării tehnologice asupra rezultatelor cursanților.
În timp ce explorează cursurile DESK, formatorii și cursanții vor găsi Zapcodes. Pentru ca aceștia să
poată vizualiza conținutul AR creat, codurile Zapc trebuie să fie scanate prin intermediul smartphone‐
urilor folosind aplicația Zappar.

Cum să descărcați aplicația Zappar pe smartphone
Zappar este o aplicație mobilă care vă permite să vizualizați conținutul AR, scanând pur și simplu
Zapcode cu smartphone‐ul. Pentru a face acest lucru, trebuie să urmați pașii de mai jos:


Accesați Play Store ( ) sau App Store (
), căutați Zappar și selectați descărcare. În mod
alternativ, puteți scana mai jos codul QR corespunzător.



Apoi, pe ecranul smartphone‐ului dvs. va apărea următoarea pictogramă.



Deschide aplicația Zappar, trece‐ți telefonul peste Zapcode și scanează‐l de
pe ecranul de start până auzi un bip. Asigurați‐vă că camera smartphone‐
ului dvs. este orientată spre Zapcode.



Acum puteți vedea conținutul.



Dacă doriți să scanați un alt Zapcode, apăsați imaginea de ochi din partea
dreaptă sus a ecranului mobil.
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EXEMPLU

Pentru a încerca aplicația Zappar, scanează Zapcode‐ul de mai jos pentru a întâlni
partenerii DESK.

După ce ați făcut‐o corect, iată cum va fi afișat ecranul mobilului:
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Informații utile pentru a accesa cursul DESK
Cum se traduce o pagină Web folosind Chrome
În unele cazuri, atunci când scanați un Zapcode, veți găsi o pagină web în limba engleză. Chrome vă va ajuta
să traduceți pagina specifică 3.



În partea de jos, selectați limba în care doriți să o traduceți.
Chome va traduce pagina web în această limbă.

Dacă nu găsiți Translate în partea de jos a unei pagini, atunci:



Pe iPhone sau iPad, deschideți aplicația Chrome
În partea dreaptă jos, atingeți More More …> Translate.

Cum puteți schimba subtitrările pe un videoclip YouTube
Toate videoclipurile incluse în cursul DESK includ subtitrări disponibile în limbile partenerilor DESK. Pe aceste
videoclipuri, fie proprietarul le‐a adăugat, fie YouTube le adaugă automat.4
Pentru a alege un alt limbaj de legendă:




În partea dreaptă jos, faceți clic pe Setări.
Faceți clic pe Subtitrari / CC.
Selectați o limbă.

Dacă limba nu este listată când faceți clic pe Subtitrari / CC:



3
4

Clic pe Traducere automată.
Selectați o limbă.

https://support.google.com/chrome/answer/173424?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=0
https://support.google.com/youtube/answer/100078?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
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Transferul practicilor AR în alte domenii ale educației
Proiectul DESK se concentrează pe utilizarea AR pentru a îmbunătăți abilitățile digitale ale cursanților.
Cu toate acestea, AR poate servi în egală măsură și alte domenii ale educației și poate crea noi
experiențe educaționale. În plus, așa cum a rezultat din etapa de cercetare, AR poate fi aplicată în
toate nivelurile de învățământ, inclusiv primar, secundar, terțiar și, de asemenea, pentru adulți / ÎF.
Prin urmare, experiența acumulată în cadrul proiectului DESK poate fi transferată la alte materii și
domenii de învățământ.

Introducerea AR într‐o sesiune de instruire / clasă
Realitatea augmentată poate servi o serie de concepte educaționale și poate îmbunătăți implicarea
și eficacitatea cursanților. Cu toate acestea, trebuie introduse în considerare următoarele aspecte
atunci când introduceți AR într‐o sesiune de instruire / sală de curs.

Proiectarea și dezvoltarea experiențelor AR
Proiectarea instrucțională constă în integrarea activităților de învățare și a tehnologiilor de învățare
care servesc rezultatele învățării vizate și particularitățile cursanților. Prin urmare, proiectarea și
dezvoltarea experiențelor AR pentru a face parte din sesiuni de instruire sau lecții trebuie să fie în
concordanță cu obiectivele acestora. Aceasta înseamnă că informațiile care vor fi afișate în
experiența AR trebuie să fie corelate cu obiectivele sesiunii / lecției. Prin urmare, înainte de crearea
aplicației AR trebuie să fie pregătite toate materialele necesare, inclusiv:
‐
‐
‐
‐

Un scenariu
O imagine de urmărire
Text
Imagini

Pregătire
Pentru a evita orice dificultate tehnică care împiedică integrarea cu succes a conținutului AR în sesiuni
/ lecții, trebuie urmați următorii pași:



Asigurați‐vă că aplicația AR aleasă a fost descărcată pe smartphone‐urile cursanților
Asigurați‐vă că toate imaginile de urmărire necesare sunt disponibile.

În timpul sesiunii
Atunci când predăm în context cu un grup de învățare, este o strategie bună pentru a permite tuturor
cursanților să experimenteze conținutul afișat prin dispozitivele lor. Aceasta va crește atât efectul de
învățare prin interacțiune, cât și prin acceptarea tehnologiei AR.
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Evaluare
Odată ce grupul de învățare a experimentat o sesiune în care a fost integrat conținutul AR, este
important ca instructorul să evalueze rezultatele învățării. Câteva caracteristici specifice de evaluat
sunt prezentate mai jos:






Implementarea tehnologiei AR în sesiunea de instruire a demonstrat rezultatele
satisfăcătoare ale învățării?
Conținutul AR ajută elevii să înțeleagă și să se integreze în zona negociabilă?
Implementarea unei sesiuni în care conținutul AR este integrat ajută elevii să învețe „cum să
învețe”?
Utilizarea tehnologiei AR promovează participarea activă a cursanților?
Utilizarea tehnologiei AR creează motive pentru așteptări mai mari și consolidează interesul
cursanților?
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DESK PARTNERS

Codul proiectului: 2018‐1‐EL01‐KA204‐047819
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar părerile autorului și Comisia nu poate
22 fi făcută
responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de aceasta.

