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Inovatívny chytrák - Naše spoločné prírodné hodnoty
Newsletter
Ako sme už o tom informovali, Mária Út Közhasznú Egyesület a obec Plášťovce spolupracujú
na inovatívnej hre, podľa predbežných plánov sa hra bude volať SmartZ.
Mnohým z nás nie je cudzie príslovie, že "Človek mieni, pán boh mení". Tak to bolo aj v
prípade názvu hry, žiaľ, v čase schválenia
skúšobnej verzie už zvolený názov nebol k
dispozícii.
Po rýchlom prekonaní náhlej prekážky a použití
krátkeho názvu projektu bola naša inovatívna
hra nakoniec pomenovaná Inovatívny chytrák.
Ako sme už informovali, hru bude možné hrať
na webe a na mobilných telefónoch a v každej
hre dostaneme 10 kariet a otázok, na ktoré
budeme musieť odpovedať.
Už sme opísali, ako hra funguje, v stručnosti
ukážeme aj ďalšie funkcie, ktoré sú súčasťou aplikácie.
Hra je k dispozícii v dvoch jazykoch, takže ju používatelia môžu hrať v angličtine a maďarčine.
Bola pridaná veľmi užitočná funkcia, ktorá úzko súvisí s obsahom kariet a ukazuje užívateľom
miesta kde je možné navštíviť určitú prírodnú hodnotu. Okrem stručného opisu a informácií
sú pri každej lokalite uvedené aj kontaktné údaje.
Okrem vývoja hry partneri zorganizovali aj workshop a propagačné podujatie. Počas
workshopu sa pozornosť sústredila na prezentáciu hry a zber a diskusiu o možných zmenách a
spoločných nápadoch a potrebných údajoch, zatiaľ na podujatí zameranom na šírenie
informácií organizátori sústredili na prezentáciu hotovej hry.

Spolupráca medzi obcou Plášťovce a Mária Út Közhasznú Egyesület sa uskutočnila v rámci
projektu SKHU/WETA/1901/4.1/229, Inovatívny chytrák - Naše spoločné prírodné
hodnoty Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
zapojením nových partnerov do projektu, vedúceho partnera a malého projektového partnera,
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mohla sa ďalej posilniť spolupráca medzi partnerskými krajinami prostredníctvom vytvorenej
aplikácie a spolupráce.
Viac informácií nájdete na stránke http://zoldkisokos.mariaut.hu/ .
Obsah tohto newsletteru nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.
E-mail: info@mariaut.hu
Webová stránka: www.mariaut.hu

