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THE AIM OF THE PROJECT 

The project aims at rendering prospective primary teachers capable of dealing with the 

complex demands of the education of gifted and talented students in inclusive classrooms. 

Prospective teachers who will be trained in the project’s context will have the opportunity to 

familiarize themselves with teaching strategies for gifted learners in learning environments 

in which traditional instruction is combined with experiential learning and use of virtual 

reality. This combination may create rich learning experiences that can serve as paradigms 

for the education of gifted learners. 

Specific objectives of the project are: 

The development of a training curriculum –syllabus titled “Classroom management and 

teaching strategies for gifted and talented children in inclusive classrooms”. The production 

of appropriate virtual reality resources, which will facilitate experiential learning. 

 

Project website: http://vr4gifted.com/ 

1st Newsletter http://vr4gifted.com/2019/07/02/vr4gifted-projesinin-ilk-e-bulen/ 

E brochure http://vr4gifted.com/2019/06/29/e-brochure-of-vr4gifted/  

http://vr4gifted.com/
http://vr4gifted.com/2019/07/02/vr4gifted-projesinin-ilk-e-bulen/
http://vr4gifted.com/2019/06/29/e-brochure-of-vr4gifted/


 

INTEGRATION OF EXPERIENTIAL LEARNING AND VIRTUAL REALITY ON 
GIFTED EDUCATION 

Project No: 2018-1-TR01-KA203-058805 

 

EL: Ένταξη βιωματικής μάθησης και εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση 

χαρισματικών ατόμων (VR4Gifted) 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκική Εθνική Αρχή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

Σκοπός του έργου 

Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ικανούς να ασχοληθούν με τις σύνθετες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των 

ταλαντούχων και χαρισματικών μαθητών σε τάξεις συμπερίληψης. Οι μελλοντικοί 

εκπαιδευτικοί που θα εκπαιδεύονται στο πλαίσιο του έργου θα έχουν την ευκαιρία να 

εξοικειωθούν με τις στρατηγικές διδασκαλίας χαρισματικών μαθητών σε μαθησιακά 

περιβάλλοντα στα οποία η παραδοσιακή διδασκαλία συνδυάζεται με τη βιωματική μάθηση 

και τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει 

πολυδιάστατες μαθησιακές εμπειρίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα για 

την εκπαίδευση των χαρισματικών μαθητών. 

 

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

Η ανάπτυξη προγράμματος σπουδών εκπαίδευσης/ κατάρτισης -με γενικό τίτλο "Διαχείριση 

τάξης και στρατηγικές διδασκαλίας για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά σε τάξεις 

συμπερίληψης".  Η παραγωγή κατάλληλων πηγών / βοηθημάτων εικονικής 

πραγματικότητας, που θα διευκολύνουν τη βιωματική μάθηση. 


