
Implementation of Virtual 
Reality based learning 
methodology in the 
secondary schools

VRΗ γνώση 
ως η μόνη διέξοδος
“
Acronym:

VR EDUCATION

Αυτό το φυλλάδιο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτό.
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Ημερομηνία έναρξης:
1.11.2019.

Ημερομηνία λήξης: 
31.10.2022.

Συνολικός προϋπολογισμός
έργου: 189.751,00 EUR 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
Town Ludbreg

ΚΡΟΑΤΙΑ
• High school Ludbreg

• Lunar Ltd.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• SDRUZENIE Tzentar za Ustoychivost i 

Ikonomichesko Razvitie
• Language high school Bartolt Brecht

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
• Local action group Kochani

• High school Ljupco Santov p.o. Kocani

ΚΥΠΡΟΣ
• Magnetar Ltd.

• Heritage Private School

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Ετοιμάστηκε έγγραφο για 
μακροπρόθεσμη στρατηγική διακρατική 
συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων 
φορέων, σχολείων δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ΜΚΟ και επιχειρηματιών

Καθιερώθηκε Εκπαιδευτική ενότητα 
Εικονικής Πραγματικότητας «Η γνώση 
ως η μόνη διέξοδος»

Αναπτύχθηκαν Προετοιμασμένες 
Οδηγίες για εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Πώς να 
εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο 
διαδικτυακό λογισμικό εικονικής 
πραγματικότητας στις καθημερινές 
τάξεις»

Προετοιμάστηκε Στρατηγικό Σχέδιο 
Δράσης για διακρατική σύμπραξη για 
την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε Κοτσάνι, Πάζαρτζικ, 
Λούντμπρεγκ και Λεμεσό με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων και βέλτιστων 
πρακτικών που βασίζονται στη Ψηφιακή 
Τεχνολογία.

Δημιουργήθηκε διεθνές δίκτυο 
εκπαιδευτικών και σχολείων με χρήση 
της ενότητας eTwinning για μελλοντική 
συνεργασία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

• 4 διακρατικές συναντήσεις

• 4 βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις με θεωρητικό και πρακτικό 
περιεχόμενο

• 1 διεθνής εκπαιδευτική συνάντηση

• 1 βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων 
μαθητών

• 4 εκδηλώσεις διάδοσης και διάχυσης 
αποτελεσμάτων

• ανάπτυξη των παραδοτέων 
(Στρατηγικό έγγραφο, Κατευθυντήριες 
γραμμές και εκπαιδευτική ενότητα)

• ανάπτυξη και συντήρηση της 
ιστοσελίδας του έργου

• δραστηριότητες διάδοσης

 

ΠΕΤΥΧΑΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ υλοποιώντας τις 
ακόλουθες δραστηριότητες του 
έργου:

VR



IO1
Εκπαιδευτική ενότητα εικονικής
πραγματικότητας "Η γνώση ως η
μόνη διέξοδος"

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

ABOUT
INTELLECTUAL
OUTPUTS 

Η εκπαιδευτική ενότητα VR "Η γνώση ως η 
μόνη διέξοδος" είναι μια καινοτόμος 
παιδαγωγική προσέγγιση με μεθόδους 
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης που 
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές να συνεργαστούν και να 
χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές 
τεχνολογίες με δημιουργικό και 
αποτελεσματικό τρόπο. Αυτή η ενότητα 
βασίζεται στην έννοια του δωματίου 
διαφυγής. Χρησιμοποιώντας την τελευταία 
τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι 
μαθητές τοποθετούνται σε μια εικονική 
κατάσταση όπου πρέπει να λύσουν ένα 
πρόβλημα που σχετίζεται με το 
συγκεκριμένο μάθημα (π.χ. μαθηματικά, 
χημεία, γεωγραφία). Οι μαθητές πρέπει να 
φορέσουν εξοπλισμό VR και να βρεθούν σε 
ένα δωμάτιο που χρειάζονται για να 
ξεφύγουν. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
λύσουν μια σειρά από γρίφους. Τα παζλ 
σχεδιάζονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο 
θέμα για να δοκιμάσουν τις γνώσεις των 
μαθητών και να μάθουν πώς να τις 
χρησιμοποιούν στην πραγματική ζωή.

Υπάρχουν πολλά οφέλη από τη 
χρήση εικονικών αιθουσών 
διαφυγής:

Είναι κινητό και εύκολο στην 
εγκατάσταση του σύστημα, 
σε διαφορετικά σημεία μέσα 
στο σχολείο και ακόμη και σε 
εξωτερικούς χώρους χωρίς 
κανένα πρόβλημα.

Τα σενάρια περιορίζονται 
μόνο από τη φαντασία και 
μπορούν περιστασιακά να 
αναβαθμιστούν.

Οι μαθητές κινούνται 
σωματικά και κάνουν 
πραγματικές κινήσεις σε 
εξωπραγματικό περιβάλλον.

Η ιδέα δεν δημιουργεί 
πρόσθετο κόστος για τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό για 
την επίλυση γρίφων

Η προσέγγιση της μάθησης 
μέσω της πράξης είναι ο 
καλύτερος τρόπος μάθησης.

Το Escape Room, εκτός από 
την υιοθέτηση του 
διδακτικού περιεχομένου, 
βοηθά τους μαθητές να 
αναπτύξουν λογική σκέψη, 
γνωστικές ικανότητες, 
κοινωνικές δεξιότητες, 
ομαδική εργασία, 
προσανατολισμό στο χώρο.

Εκτός από αυτά τα οφέλη, το δωμάτιο 
διαφυγής μπορεί να αποτελέσει 
έναυσμα επιλογής σταδιοδρομίας για τα 
παιδιά όσον αφορά τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό προς τις ψηφιακές 
τεχνολογίες. Το Escape Room είναι ένα 
καινοτόμο εκπαιδευτικό και 
εκπαιδευτικό εργαλείο που παρέχει μια 
ολιστική εμπειρία στους μαθητές. 
Εμπλέκονται όλες οι αισθήσεις και οι 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
διεγείρονται και ενισχύονται. Οι 
φωτεινές και οι κύριες μονάδες 
δωματίου διαφυγής είναι καθολικές από 
την άποψη της πολυγλωσσίας.
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IO2
Οδηγίες για εκπαιδευτικούς 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης "Πώς να 
εφαρμόσετε δωρεάν διαθέσιμο 
διαδικτυακό λογισμικό εικονικής 
πραγματικότητας στις καθημερινές τάξεις"

IO3
Στρατηγικό σχέδιο 
δράσης για διακρατική 
σύμπραξη για την 
ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε 
Κοτσάνι, Πάζαρτζικ, 
Λούντμπρεγκ και 
Λεμεσό με τη χρήση 
καινοτόμων μεθόδων 
και βέλτιστων 
πρακτικών που 
βασίζονται στις 
Ψηφιακές 
Τεχνολογίες

Το εγχειρίδιο με οδηγίες για εκπαιδευτικούς 
για τη χρήση δωρεάν διαδικτυακού 
εκπαιδευτικού υλικού VR δημιουργήθηκε με 
στόχο να χρησιμοποιηθεί από 
εκπαιδευμένους δασκάλους καθώς και από 
οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο 
δάσκαλο για την εφαρμογή αυτής της 
καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. 
Περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του 
ελάχιστου απαραίτητου εξοπλισμού υλικού, 
εγκατάστασης λογισμικού, διαχείρισης, 
καθώς και λεπτομερή περιγραφή της 
πρακτικής χρήσης υλικού και λογισμικού 
από καθηγητές και μαθητές. Όλα τα 
δεδομένα συνοδεύονται με στιγμιότυπα 
οθόνης (εκτύπωση εικόνων οθόνης) σε 
ρεαλιστική κατάσταση. Αυτό διασφαλίζει τη 
δυνατότητα μεταφοράς εκπαιδευτικού 
υλικού VR σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δάσκαλο 
που θα ήθελε να εφαρμόσει αυτό το 
εκπαιδευτικό εργαλείο στην εκπαιδευτική 
του διαδικασία.

Το εγχειρίδιο είναι στη διάθεση της 
ιστοσελίδας του έργου σε ηλεκτρονική 
μορφή για δωρεάν λήψη:
https://virtualrealityedu.eu/.
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Αυτό το έγγραφο αποτελεί ένα καλό δείγμα για τη νέα προσέγγιση όσον αφορά την 
καθιέρωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη διακρατική συνεργασία μεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (τοπικός φορέας, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, πολιτικός τομέας και ΜΜΕ) με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής 
καινοτόμων και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο κύριος στόχος είναι 
να καθοριστούν νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασισμένες στις Ψηφιακές 
Τεχνολογίες (Πόροι ανοιχτής εκπαίδευσης, λογισμικό εκπαίδευσης με βάση την 
επαυξημένη πραγματικότητα και εικονική πραγματικότητα κ.λπ.) και η εφαρμογή τους 
σε ειδικά δημιουργημένες δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εταίρων του έργου. Η υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται σε αυτό το έγγραφο θα εξασφαλίσει την 
αναγνώριση των έμπειρων εταίρων έργων που αναπτύχθηκαν σε πολλά προηγούμενα 
έργα της ΕΕ. Επίσης, στο έγγραφο ορίζονται συγκεκριμένα μελλοντικά βήματα 
συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων του έργου, ιδιαίτερα προς την 
εφαρμογή των αναπτυγμένων ιδεών έργων σε προβλεπόμενες δράσεις ενώπιον 

κοινοτικών κονδυλίων και άλλων πιθανών χορηγών. Με την ανάπτυξη αυτού 
του σχεδίου δράσης λαμβάνονται υπόψη διάφορες καινοτόμες 

εκπαιδευτικές μέθοδοι καθώς και καλές πρακτικές ως δυνατότητες 
βελτίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εταίρων του έργου αλλά και 
προβλεπόμενες δραστηριότητες που βασίζονται σε ιδέες 
έργων κατάλληλες για εφαρμογή σε άλλα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο.


