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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A διοργανώνει εκδήλωση 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου “VR in School Education & Civic 

Participation” που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus + της ΕΕ για τη Σχολική Εκπαίδευση, 

Βασική Δράση 2, Στρατηγικές Συμπράξεις, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ.  

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 – 14:00 στο GAZI VIEW 

(Ιάκχου 22, Αθήνα, Στάση Μετρό «Κεραμεικός», T.K. 118 54) 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα Πνευματικά Προϊόντα που δημιουργήθηκαν 

στο πλαίσιο του έργου, οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και η εφαρμογής εικονικής 

πραγματικότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής 

αποτελεί η εξοικείωση των Σχολικών Μονάδων, εκπροσώπων των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αλλά και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης με τα καινοτόμα εκπαιδευτικά 

εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και με τους τρόπους που μπορούν να τα 

αξιοποιήσουν στο έργο τους. 

Το έργο “VR in School Education & Civic participation” είναι ένα σχέδιο 24-μηνης διάρκειας στο οποίο 

100 μαθητές και 20 εκπαιδευτικοί από τις 4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες που εμπλέκονται στο 

έργο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες, καινοτόμες εφαρμογές και εργαλεία μάθησης, καθώς 

και να εξοικειωθούν με την παιδαγωγική σημασία του σύγχρονου Εικονικού Περιβάλλοντος -  Virtual 

Reality Game. 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει προχωρήσει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη χρήση νέων 

ψηφιακών εργαλείων μάθησης, αξιοποιώντας το περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής μάθησης με την 

πλατφόρμα cerebrum.gr, όπου έχει δημιουργηθεί μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων, καθώς και 

ένα παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας Προσομοίωσης ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη 

Νεολαία.  

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους έχει επικεντρωθεί το υλικό που έχει παραχθεί, αποτελούν 

ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των μαθητών, ζητήματα που αφορούν το μέλλον τους 

αλλά και προβληματίζουν την πλειοψηφία των νέων της Ευρώπης.  

Οι θεματικοί άξονες του έργου είναι οι εξής: 

· Ασφαλής χρήση του διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης 

· Σχολικός και Διαδικτυακός Εκφοβισμός 

· Ανθρώπινα Δικαιώματα και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

· Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Δικαιώματα του Πολίτη 

· Περιβαλλοντική Συνείδηση 

· Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

· Κυκλική Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες 

mailto:vrinschool.erasmus@gmail.com
mailto:support@irtea.gr
http://www.vrinschooleducation.eu/
http://www.irtea.gr/


  

  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 39, Τ.Κ 104 38, ΑΘΗΝΑ, +30 213 0250217 
e-mail: vrinschool.erasmus@gmail.com , support@irtea.gr 

website: www.vrinschooleducation.eu , www.irtea.gr 

 

Οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται στο έργο εκ μέρους των εταίρων Σχολικών Μονάδων 

παρακολούθησαν εκπαίδευση από την ομάδα του έργου κατάρτισης στα εργαλεία που έχουν 

αναπτυχθεί, καθώς και το παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας, με τη χρήση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού. 

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: 

• BOLT Virtual Services and Productions (Ελλάδα) 

• Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Ελλάδα) 

• 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) 

• Escola Secundaria Domingos Rebelo (Πορτογαλία) 

• Γενικό Λύκειο Αραδίππου (Κύπρος) 

• Ecole Europeenne D’Ixelles (Βέλγιο) 

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, παρακαλώ όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα 

συμμετοχής. 

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο “VR in School Education and in Civic Participation“, 

αλλά και τη συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το I.R.T.E.A. στο 

(+30) 2130250217 στο irtea.greece@gmail.com ή το vrinschool.erasmus@gmail.com, καθώς και να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.vrinschooleducation.eu   
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