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Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink
Hírlevél
Ahogy korábban már hírt adtunk Palást Község és a Mária Út Közhasznú Egyesület
együttműködéséről, amelyben a partnerek egy innovatív játék megvalósításán dolgoznak,
melyben az előzetes tervek szerint a Játékot SmartZ névre keresztelik.
Sokak számára nem idegen a mondás, miszerint
„Ember tervez, Isten végez”. Így történt ez a
játék nevével kapcsolatban is, sajnálatos módon,
amire a próbaverziót jóváhagyták volna, addigra
már nem volt elérhető a kiválasztott név.
A hirtelen akadályon gyorsan átlendülve, a
projekt rövid címét segítségül hívva az innovatív
játékunk végül a Zöld kisokos nevet kapta.
Amint korábban is beszámoltunk róla a játék
webes felületen, valamint mobiltelefonon is
játszható lesz és egy játék alkalmával 10 kártyát
és kérdést kapunk, amikre mind válaszolnunk
kell.
Már bemutattuk a játék menetét, pár szóban a további funkciókat is bemutatjuk, amelyek az
alkalmazásban helyet kaptak.
A játék két nyelven készült el, így a felhasználóknak lehetőségük nyílik angol és magyar
nyelven játszani a játékot.
Belekerült egy nagyon hasznos funkció, amely a kártyák tartalmával szorosan összefonódva a
helyszíneket mutatja meg a felhasználóknak, mely helyeken bizonyos természeti értékek
megtekinthetőek. Egy rövid ismertető és tájékoztató mellett elérhetőségeket is láthatunk a
helyszínekhez kapcsolódóan.
A játék fejlesztésén túl a partnerek workshopot, valamint disszeminációs eseményt is
megvalósítottak. A workshop alkalmával a játék bemutatására, valamint az esetleges
változtatások és közös ötletek és a szükséges adatok összegyűjtésére, megbeszélésére nyílt
alakom, míg a disszeminációs eseményen az elkészült játék bemutatására helyezték a fókuszt
a szervezők.
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Palást Község és a Mária Út Közhasznú Egyesület együttműködése az Interreg V-A
Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program, SKHU/WETA/1901/4.1/229
azonosítószámú, „Zöld innovatív kisokos - Közös természeti értékeink” című projektjének
keretében valósult meg, amelyben új partnerek bevonásával, a vezető, valamint kisprojekt
partner közreműködésével a fejlesztett alkalmazáson és az együttműködéseken keresztül
tovább tudott erősödni a partnerországok közötti együttműködés.
További információt a http://zoldkisokos.mariaut.hu/ oldalon találhatnak.
A jelen hírlevél tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
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