
Ένταξη βιωματικής μάθησης και εικονικής πραγματικότητας στην 
εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων

Νοέμβριος 2019, 2ο Ενημερωτικό Δελτίο

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

Ιδέα του έργου

Τι έχει γίνει ως τώρα;

Πνευματικά προϊόντα-1

Επόμενα βήματα

"Καλώς ήρθατε στο πρώτο Ενηµερωτικό Δελτίο 
του Έργου ""Ένταξη της Βιωµατικής Μάθησης και 
Εικονικής Πραγµατικότητας στην εκπαίδευση 
χαρισµατικών ατόµων-VR4Gifted"". Σε αυτό το
ενηµερωτικό δελτίο έχουµε συµπεριλάβει
πληροφορίες σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής του
έργου, τις συγκεκριµένες δραστηριότητες για την
εφαρµογή του, καθώς και τα συµµετέχοντα
ιδρύµατα."

Το πρόγραµµα VR4Gifted υποστηρίζεται από τη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγχρηµατοδοτείται από 
το πρόγραµµα Erasmus+, Δράση: Στρατηγικές 
Συμπράξεις για την καινοτοµία, 2018.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Ιδέα του έργου

Τι έχει γίνει ως τώρα;

Παρά το γεγονός ότι οι χαρισµατικοί και ταλαντούχοι µαθητές 
έχουν αναγνωριστεί ως µαθητές µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες, 
στην καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη δεν λαµβάνουν την 
εξειδικευµένη υποστήριξη που χρειάζονται. Συνεπώς, οι χαρισµ
ατικοί µαθητές δεν έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τις 
δυνατότητες τους, αλλά και οι κοινωνίες στερούνται της 
συνεισφοράς που τα χαρισµατικά άτοµα θα µπορούσαν να έχουν 
στην κοινωνική ζωή Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό να 
αναπτυχτούν εξειδικευµένα προγράµµατα για την υποστήριξη των 
ταλαντούχων και χαρισµατικών µαθητών. Το αναλυτικά 
πρόγραμμα που θα τεθεί σε εφαρμογή στις τέσσερις (4) χώρες που 
συμμετάσχουν μπορεί να αποτελέσει το επιστημονικό υπόβαθρο 
για την υλοποίηση προγραμμάτων προετοιμασίας των 
διδασκόντων με στόχο την ένταξη των χαρισματικών ατόμων σε 
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3η Διεθνής Συνάντηση, 
Murcia, Ισπανία 18-19 
Σεπτεμβρίου 2019
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Την 3η Διεθνή συνάντηση φιλοξένησε το UCAM στις εγκαταστάσεις 
του στη Guadalupe-Murcia της Ισπανίας. Συμμετείχαν σε αυτήν 
εκπρόσωποι όλων των εταίρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα 
κύρια πορίσματα ήταν τα παρακάτω:
- οριστικοποίηση του πνευματικού προϊόντος 1, με την διαμόρφωση 
προσχεδίων περιγραμμάτων μαθήματος σχετικά με τα δύο σενάρια 
που πρέπει να υλοποιήσουν οι εταίροι.



- Περιεχόμενο και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του 
Πνευματικού προϊόντος 2:  ΠΟΡΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
όπως η διοργάνωση εργαστηρίων από τα Πανεπιστήμια- εταίρους 
στο καθένα από τα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον 15 
εκπαιδευτικοί, πριν την ανάπτυξη του σεναρίου και την οργάνωση 
επισκέψεων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τους 
εμπειρογνώμονες των Πανεπιστημίων.
Στην 3η συνάντηση, προσκεκλημένοι ομιλητές από το UCAM και 
εμπειρογνώμονες από άλλα δύο ιδρύματα/ πανεπιστήμια, που 
εργάζονται με χαρισμαιτκούς μαθητές παρουσίασαν τις δράσεις τους 
που σχετίζονται με τα θέματα του προγράμματος: "χαρισματικοί μαθητές 
και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η εικονική πραγματικότητα να γίνει 
εργαλείο για την βελτίωση των διδακτικών μέσων, ειδικά για τους 
χαρισματικούς μαθητές". 
"Ένωση για την Υποστήριξη Χαρισματικών Παιδιών, Murcia (Murcian 
Associacion for Supporting Gifted Children)
(AMUACI- https://www.amuaci.es/)
- Ίδρυμα ΘΑΛΗΣ
(https://www.fundacionthales.com/)
Ερευνητές από το UCAM: Pablo Guardiola: “Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
εκτεταμένης πραγματικότητας (XR): Εισαγωγή στα νέα σύνορα της 
πραγματικότητας 3D”  και PhD Sergio Albadalejo: “Διαμέσα και μάθηση 
μέσω Εικονικής Πραγματικότητας: σύνδεση γραμματισμού και εικονικού 
περιβάλλοντος «holodeck» ”.
Ανατροφοδότηση από το AMUACI σχετικά με την παρουσίασή τους στη 
Διεθνή συνάντηση του προγράμματος στην Murcia: “Η ημέρα που 
περάσαμε με την ομάδα του VR4GIFTED ήταν πολύ εποικοδομητική. Η 
οργάνωσή μας σχεδιάστηκε με σκοπό να υποστηρίζει οικογένειες, 
μαθητές και όποιο άτομο ή ομάδα επιθυμεί να προωθήσει και να 
συνεργαστεί στη δημιουργία προγραμμάτων και δράσεων 
ευαισθητοποίησης για τα χαρισματικά άτομα, τόσο γενικότερα στην 
ευρύτερη κοινωνία όσο και ειδικότερα στο χώρο της εκπαίδευσης. Κατά 
τη γνώμη μας, το πρόγραμμα  VR4GIFTED μπορεί να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην κατάρτιση μελλοντικών εκπαιδευτικών προσχολικής και 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, και αυτό είναι πολύ 
ευχάριστο.” AMUACI
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Πνευματικό Προϊόν 1- Το Πρόγραμμα Σπουδών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης διαμορφώθηκε το διάστημα Νοεμβρίου 2018 και Ιουλίου 
2019. Από την αρχή του προγράμματος VR4GIFTED- Ένταξη της 
Βιωματικής Μάθησης και της Εικονικής Πραγματικότητας στην 
Εκπαίδευση Χαρισματικών Ατόμων, κύριος στόχος ήταν το πρώτο 
πνευματικό προϊόν: Ένα πρόγραμμα σπουδών – αναλυτικό πρόγραμμα 
που θα εξοικειώνει τους  μελλοντικούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης με τα στοιχεία της Ένταξης της Βιωματικής Μάθησης.
Βασικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών κατάρτισης που έχουν 
εκπονηθεί από τους εταίρους:
Επισκόπηση εθνικής και διεθνούς σχετικής βιβλιογραφίας και 
προετοιμασία άρθρων για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με θέμα τις 
βασικές αρχές σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικής συμπερίληψης 
για χαρισματικά άτομα σε εθνικό επίπεδο.
Συνεντεύξεις με εθνικούς εμπειρογνώμονες
Άρθρο επισκόπησης διεθνούς βιβλιογραφίας που συντάχθηκε από τον 
συντονιστή του προγράμματος και αποτελεί σύνθεση αντίστοιχων 
επισκοπήσεων σε εθνικό επίπεδο που είχαν ετοιμάσει οι εταίροι του 
προγράμματος, με βάση έρευνες και συνεντεύξεις με τοπικούς 
εμπειρογνώμονες.
Πρόγραμμα Σπουδών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με αντικείμενο τα 
Είδη Εκπαίδευσης Χαρισματικών και Ταλαντούχων Ατόμων.
Επικοινωνία συνεργαζόμενων φορέων με κοινωνικούς εταίρους κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος
Διεθνή ανακοίνωση του συντονιστή (COMU) σε διεθνές συνέδριο στην 
Τουρκία.
Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου- Εκπαίδευση για Χαρισματικά Άτομα 
και Εκπαιδευτικός.
Κατάρτιση: Παρουσιάστηκαν δύο ανακοινώσεις με τίτλο "Σύγκριση 
Τουρκίας, Ελλάδας, Ισανίας και Πολωνίας". Οι δύο αυτές μελέτες θα 
δημοσιευτούν σε πρακτικά συνεδρίου.
Τον Σεπτέμβριο, μετά τα αποτελέσματα της 3ης Συνάντησης στη Murcia 
(στα κεντρικά γραφεία της UCAM), διαμορφώθηκαν τα Περιγράμματα 
Μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Εφόσον κάθε συνεργαζόμενος 
φορέας θα εκπονήσει σύνολο 8 σεναρίων Προγράμματος Σπουδών στα 
πλαίσια του Πνευματικού Προϊόντος 2, ως προετοιμασία σε αυτήν την 
κατεύθυνση, κάθε εταίρος θα διαμορφώσει 2 περιγράμματα μαθημάτων 
σχετικά με τα 2 σενάρια που έχει να υλοποιήσει. 
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Επόμενα βήματα
Επεξεργασία του δεύτερου Πνευματικού Προϊόντος 2- Πόροι Εικονικής 
Πραγματικότητας, που συντονίζεται από το SAN και απαρτίζεται από 
καινοτόμο διδακτικό υλικό βασισμένο στους Πόρους Εικονικής 
Πραγματικότητας.
Θα δρομολογηθούν τα παρακάτω:
Διοργάνωση από κάθε Πανεπιστήμιο -εταίρο δύο εργαστηρίων στα οποία θα 
συμμετέχουν τουλάχιστον από 15 εκπαιδευτικοί.
Επισκέψεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από εμπειρογνώμονες 
των Πανεπιστημίων.
Εκπόνηση Σεναρίων Εικονικής Πραγματικότητας για το Πρόγραμμα Σπουδών 
της Εκπαίδευσης Χαριματικών Ατόμων.
Διαδικασία δημιουργίας λογισμικού σεναρίων Εικονικής Πραγματικότητας
Στάδιο πιλοτικής εφαρμογής από κάθε ακαδημαϊκό εταίρο με προπτυχιακούς 
φοιτητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επόμενες εκδηλώσεις/ δράσεις
4η Διεθνής Συνάντηση, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 11-12 Μαρτίου 2020
5η, και τελική Διεθνής Συνάντηση, Τσανάκαλε, Τουρκία, Οκτώβριος 2020.
Εκδηλώσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων/ δημόσιες συζητήσεις 
(Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2020) σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν: Τουρκία, 
Ισπανία, Ελλάδα και Πολωνία
Διεθνές Συνέδριο στην Τουρκία, Οκτώβριος 2020.

Αυτά τα περιγράμματα μαθημάτων θα είναι σύμφωνα με τους στόχους της κάθε 
ενότητας, ακολουθώντας τον κύκλο των εξής τεσσάρων σταδίων:
α) Συγκεκριμένη εμπειρία (απόκτηση εμπειρίας/ ενεργή εμπλοκή)- χρήση 
Εικονικής Πραγματικότητας,                      
β) Αναστοχαστική παρατήρηση (αναστοχασμός στην εμπειρία),                                                                             
γ) Αφαιρετική εννοιολογική αντίληψη (εξαγωγή συμπερασμάτων/ άντληση 
διδαγμάτων από την εμπειρία)        
δ) Ενεργός πειραματισμός (σχεδιασμός νέων πρακτικών/ πειραματισμός με τα 
διδάγματα που αποκομίστηκαν) - χρήση Εικονικής Πραγματικότητας,
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Συντονιστής Προγράμματος: Πανεπιστήμιο CANAKKALE ONSEKIZ MART

Υπεύθυνος επκοινωνίας: Ilke Evin Gencel

Email προγράμματος: vr4gifted@gmail.com

Ιστοσελίδα προγράμματος: vr4gifted.com


