ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ SSVR 2015

Ρόδος, 2 Μαρτίου 2015

Από τις 15 μέχρι τις 25 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Ρόδο, το 3ο Διεθνές Θερινό Σχολείο σχεδιασμού και
ανάπτυξης τρισδιάστατων εκπαιδευτικών εφαρμογών, με τίτλο "Educational uses of 3D GraphicsVirtual Reality, SSVR 2015".
Η Εικονική Πραγματικότητα και γενικά τα τρισδιάστατα γραφικά, είναι στην αιχμή των εξελίξεων
στην επιστήμη της Πληροφορικής. Το θερινό μας σχολείο εκμεταλλεύεται την εμπειρία του
ακαδημαϊκού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και άλλα πανεπιστήμια στους
παραπάνω τομείς, για τη διάδοση της γνώσης στους συμμετέχοντες. Το SSVR 2015 είναι μια
εστιασμένη δράση με χαρακτηριστικά εντατικής εκπαίδευσης, με στόχο να συνδυάσει την
εικονική πραγματικότητα και την εκπαίδευση. Είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης για όσους
αναζητούν πληροφορίες και δεξιότητες για το σχεδιασμό, τα οργανωτικά και τεχνικά βήματα που
απαιτούνται για την ενσωμάτωση των εν λόγω εφαρμογών στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε:
1. Φοιτητές ή πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου,
υποψήφιους διδάκτορες ή διδάκτορες των οποίων οι σπουδές αφορούν α) κλάδους της
εκπαίδευσης που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εμβαθύνουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. και β) κλάδους της Πληροφορικής που επιθυμούν να επεκτείνουν
τις γνώσεις τους στον τομέα των τρισδιάστατων εκπαιδευτικών εφαρμογών ή να εξειδικευτούν
στο συγκεκριμένο αντικείμενο.
2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να ενσωματώσουν τρισδιάστατους
εικονικούς κόσμους στη διδασκαλία τους.
3. Σε οποιονδήποτε άλλον με εμπορικό, ερασιτεχνικό ή άλλο ενδιαφέρον για τις χρήσεις των
τρισδιάστατων εικονικών κόσμων στην εκπαίδευση.

Για τους φοιτητές προβλέπεται απόδοση 4 μονάδων ECTS.
Κόστος συμμετοχής:
350€: Ομαδική εγγραφή (2 ατόμων και άνω) μέχρι τις 31/3
400€: Εγγραφή μέχρι τις 31/3
400€: Ομαδική εγγραφή (2 ατόμων και άνω) από 1/4 και μετά
450€: Εγγραφή από 1/4 και μετά
500€: Εγγραφή μετά τις 16/6.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
Ιστοσελίδα θερινού σχολείου: https://ssvr2015.pns.aegean.gr/
Δρ. Εμμανουήλ Φωκίδης, Λέκτορας, επιστημονικός υπεύθυνος του θερινού σχολείου, τηλ:
2241099238, 6946901406, email: fokides@aegean.gr

