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Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:

Ανάπτυξη σεναρίων

Πιλοτική εφαρμογή

Πολλαπλασιαστικές δράσεις

Εφαρμογή Εικονικής 
Πραγματικότητας

Καλώς ορίσατε στο 4ο ενηµερωτικό δελτίο του 
έργου "Ενσωµάτωση της Βιωµατικής Μάθησης και 
της Εικονικής Πραγµατικότητας στην Προικισµένη 
Εκπαίδευση" (VR4Gifted). Σε αυτό το ενηµερωτικό 
δελτίο έχουµε συµπεριλάβει πληροφορίες σχετικά 
µε την ανάπτυξη σεναρίων, την πιλοτική 
εφαρµογή, τα πολλαπλασιαστικά συµβάντα και 
την εφαρµογή VR.

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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Ανάπτυξη σεναρίων

Δείγμα σεναρίου και υλοποίησης

Κάθε εταίρος καθόρισε ποιο θέµα θα 
θεωρούσε ως περιεχόµενο µαθήµατος 
και πώς αυτό θα µπορούσε να ταιριάξει 
µε τον κύκλο της βιωµατικής µάθησης. 
Στη συνέχεια, οι µαθησιακοί στόχοι 
επιλέχθηκαν σύµφωνα µε τις ενότητες 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος. Η 
Nara EduTech πρόσθεσε περιεχόµενο 
στην πλατφόρµα εικονικής 
πραγµατικότητας σύµφωνα µε τα 
θέµατα και τους µαθησιακούς στόχους.
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Στόχοι: 
Οι µαθητές να
• αναγνωρίσουν την επιτάχυνση στην εκπαίδευση των ταλαντούχων και 
χαρισµατικών µαθητών 
• κατανοήσουν διαφορετικές µορφές της επιτάχυνσης
• αναγνωρίσουν τη διαφοροποίηση του προγράµµατος σπουδών στην 
εκπαίδευση των ταλαντούχων και χαρισµατικών µαθητών 
• εξηγήσουν τις αρχές του διαφοροποιηµένου προγράµµατος σπουδών για 
χαρισµατικούς και ταλαντούχους µαθητές
Συγκεκριµένη εµπειρία: Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα χρησιµοποιήσουν 
πόρους εικονικής πραγµατικότητας και θα διερευνήσουν τις συµπεριφορές 
της τάξης και των µαθητών.



Στοχαστική παρατήρηση: Σε αυτό το στάδιο, ο διδάσκων θα ζητήσει από 
τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς να βγάλουν τα γυαλιά VR. Οι µελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί θα ερωτηθούν τι έχουν συνειδητοποιήσει στην εικονική τάξη. 
• Υπήρχε κάποιο πρόβληµα; 
• Πώς µπορεί να επιλυθεί το πρόβληµα; 
• Τι πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός για να λύσει το πρόβληµα;

Αφηρηµένη εννοιολογική αντίληψη: Σε αυτό το στάδιο ο διδάσκων θα 
εξηγήσει το θέµα, θα χρησιµοποιήσει την παρουσίαση και θα κάνει 
ερωτήσεις σχετικά µε τα θέµατα. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα λαµβάνουν 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση του 
προγράµµατος σπουδών στην εκπαίδευση των ταλαντούχων και 
χαρισµατικών µαθητών. Το µοντέλο του Renzulli θα συζητηθεί επίσης 
λεπτοµερώς.

Ενεργός πειραµατισµός: Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα χρησιµοποιήσουν 
ξανά τους πόρους Εικονικής Πραγµατικότητας. Αυτή τη φορά θα υπάρξουν 
κάποιες επιλογές όσον αφορά το τι έχουν µάθει κατά τη διάρκεια των 
συνεδριών. Οι µελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα βρουν την ευκαιρία να εκθέσουν 
τι έµαθαν για τη διαφοροποίηση και την επιτάχυνση στην εικονική τάξη µέσω 
των σεναρίων.
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- Τριαδικό Μοντέλο του Renzulli

- Επιτάχυνση

Πιλοτική εφαρμογή

Κλείσιμο: Θα γίνει συζήτηση σχετικά με την εμπειρία των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών στην τάξη εικονικής πραγματικότητας. Μπορεί να 
ζητηθεί η αίσθηση της ικανότητάς τους να εφαρμόσουν τη 
διαφοροποίηση και την επιτάχυνση στην τάξη. Θα πρέπει να 
προετοιμάσουν μια συνοπτική παράγραφο σχετικά με το τι έμαθαν 
κατά τη διάρκεια των συνεδριών.



Τελική Διακρατική Διαδικτυακή Συνάντηση

Πολλαπλασιαστικές δράσεις

Η Τελική Διακρατική Διαδικτυακή Συνάντηση του Έργου VR4GIFTED 
πραγµατοποιήθηκε στις 02.03.2021 µε τη συµµετοχή όλων των µελών της 
οµάδας του έργου. Η τελική συνάντηση φιλοξενήθηκε από το COMU (τον 
συντονιστή). Οι εταίροι συζήτησαν για την ποιότητα των πνευµατικών 
αποτελεσµάτων και των πολλαπλασιαστικών δράσεων.

Οι εταίροι COMU, UOM και UCAM διεξήγαγαν πιλοτική εφαρμογή με τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 25 προπτυχιακών φοιτητών και εφάρμοσαν 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης ποιότητας στους συμμετέχοντες. Οι 
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι εκτός από το όφελος που θα τους παρείχε μια 
τέτοια εφαρμογή, η χρήση του κύκλου βιωματικής μάθησης που 
υποστηρίζεται από την εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών θα ήταν επωφελής για την εκπαίδευση των χαρισματικών και 
ταλαντούχων μαθητών.
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Τελική Διακρατική Διαδικτυακή Συνάντηση που οργανώθηκε από το COMU

Πραγµατοποιήθηκαν συζητήσεις σε πάνελ από το APEC, το UCAM και το 
UOM προκειµένου να παρουσιασθεί το πρόγραµµα σπουδών στους 
ακαδηµαϊκούς, τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, τους δασκάλους 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις σχετικές ΜΚΟ και άλλους 
ενδιαφερόµενους φορείς. Το 2ήµερο Διεθνές Ακαδηµαϊκό Συνέδριο 
πραγµατοποιήθηκε από τοCOMU. Εκτός από ακαδηµαϊκούς, καθηγητές, 
µελλοντικούς εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, ΜΚΟ, όλοι οι εταίροι του 
προγράµµατος συµµετείχαν επίσης στο συνέδριο.



Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάσθηκαν οι πόροι εικονικής 
πραγµατικότητας, ένα άρθρο που εκπονήθηκε από τους εταίρους του έργου 
και έγιναν παρουσιάσεις. Ο Μουσταφά Ερντογάν, ο οποίος είναι πρόεδρος 
του Κέντρου Βιωµατικής Εκπαίδευσης, συµµετείχε στο συνέδριο ως 
κεντρικός οµιλητής. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες της πιλοτικής εφαρµογής 
του έργου µοιράστηκαν τις εµπειρίες τους.
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Διεθνές Ακαδηµαϊκό Συνέδριο από την COMU

Πάνελ Συζήτησης από 
την UCAM

Πάνελ Συζήτησης από 
την APEC



Η Nara EduTech ανέβασε την εφαρµογή της Εικονικής 
Πραγµατικότητας στο Google Play Store. Οι πόροι της Εικονικής 
Πραγµατικότητας του Έργου και του Προγράµµατος Σπουδών  είναι 
διαθέσιµοι παρακάτω:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.NaraEdtech.VR4GIFTED

https://vr4gifted.com/io1-higher-education-curriculum/ 
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Συντονιστής Έργου:    CANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY
Υπέυθυνος Επικοινωνίας για το Έργο: Ilke Evin Gencel
E-mail Έργου:               vr4gifted@gmail.com
Ιστοσελίδα Έργου:         vr4gifted.com

VR4Gifted Mobile VR App
(Google Play Store)

Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας


