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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων - I.R.T.E.A διοργανώνει στις 11 

Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00μ.μ – 13:00μ.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού 

(Αθήνα, Φαβιέρου 39, Τ.Κ. 104 38, 3οs όροφος) την εναρκτήρια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού 

Έργου "VR in School Education and in Civic Participation". Το έργο χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα  Erasmus+ Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης. 

 

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση, απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης. 

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία εκπροσώπων από τους έξι 

εταίρους/οργανισμούς από 4 κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Βέλγιο). 

Εκτός από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων που είναι 

επικεφαλής εταίρος του έργου, στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι εξής φορείς: 

• 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) 

• Escola Secundaria Domingos Rebelo (Πορτογαλία) 

• Γενικό Λύκειο Αραδίππου (Κύπρος) 

• BOLT Virtual Services and Productions (Ελλάδα) 

• Πανεπιστήμιο Πειραιά-Κέντρο Ερευνών (Ελλάδα) 

• Ecole Europeenne D’Ixelles (Βέλγιο) 

  

Το έργο αφορά στην έκθεση των μαθητών, και καθηγητών, στην εκπαίδευση, μέσω 

παιχνιδιού Εικονικής Πραγματικότητας (VR). Σκοπός, είναι ο συμμετέχοντας να αναπτύξει τις 

δεξιότητες του (ψηφιακές κ.α.),  τις γνώσεις  του σε συγκεκριμένα θέματα και την κριτική 

σκέψη του. 
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Το παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας στο οποίο θα  συμμετάσχουν οι μαθητές, αφορά την 

ψηφιακή προσομοίωση Συμβουλίου Νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι συμμετέχοντες 

θα εκφράσουν την άποψη τους και θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις στα εξής θέματα: 

• Ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

• Σχολικός εκφοβισμός και διαδικτυακός εκφοβισμός 

• Ανθρώπινα δικαιώματα & περιβάλλον πολυπολιτισμικότητας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

• Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Δικαιώματα 

• Περιβαλλοντική Συνείδηση 

• Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Κυκλική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες 

  

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 Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο (+30) 

2130250217 και στο irtea.greece@gmail.com 
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