
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ:

Η βελτίωση της ποιότητας και της 
ελκυστικότητας της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε περιοχές των Δήμων 
Ludbreg, Κροατία, Κοτσάνι, Β. Μακεδονία, 
Λεμεσός, Κύπρος και Παζαρτζίκ, Βουλγαρία 
με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου 
μεθοδολογίας μάθησης βασισμένης στην 
εικονική πραγματικότητα.

Η ενίσχυση των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη 
χρήση του διαδικτυακά διαθέσιμου εκπαιδευτικού 
περιεχομένου VR σε καθημερινά μαθήματα.

Η καθιέρωση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ 
διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών τύπων οργανισμών για 
την αύξηση του ποιοτικού επιπέδου εκπαίδευσης με την 
εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη 
καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης.

Implementation
of Virtual Reality 
based learning 
methodology in 
secondary schools

acronym: 
VR EDUCATION

1

2

3

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:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ: 1.11.2019.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ: 189.751,00 EUR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ: 31.10.2022.
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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.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
των δράσεων που υλοποιούνται
είναι:

Η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικής 
ενότητα βασισμένη στη Ψηφιακή 
Τεχνολογία και VR.

Η βελτίωση της εκπαίδευσης 
στα σχολικά μαθήματα με τη 
βοήθεια της εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας VR.

Η βελτίωση των 
δεξιοτήτων ομαδικής 
εργασίας των μαθητών 
μέσω της διακρατικής 
ανταγωνιστικής εκδήλωσης 
που θα διοργανωθεί στο 
πλαίσιο των εκπαιδεύσεων του 
έργου.

Η δημιουργία διακρατικού δικτύου 
εκπαιδευτικών με χρήση ενοτήτων 
δικτύωσης eTwinning και δημιουργία 
στρατηγικού σχεδίου δράσης για 
διακρατική συνεργασία στον τομέα της 

• διαχείριση και συντονισμός του έργου
• διακρατικές συναντήσεις
• βραχυπρόθεσμες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με θεωρητικό 
και πρακτικό περιεχόμενο

• διεθνής εκπαιδευτική συνάντηση
• βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων μαθητών
• εκδηλώσεις διάδοσης και διάχυσης αποτελεσμάτων
• ανάπτυξη παραδοτέων (Στρατηγικό έγγραφο, 
Κατευθυντήριες γραμμές και εκπαιδευτική ενότητα)

• ανάπτυξη και συντήρηση της ιστοσελίδας του έργου
• δραστηριότητες διάδοσης
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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.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
στο πλαίσιο του έργου
είναι: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:


