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VR4EDU  
VIRAL for Local Communities to projekt 
współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 
programu ERASMUS+, mający na celu wsparcie 
poszczególnych państw w promowaniu potencjału ludzkiego 
i społecznego Europy przy jednoczesnym rozwoju 
długofalowych programów edukacyjnych wykorzystujących 
innowacyjne metody uczenia się. 

Partnerzy: NKEY i UNIVERSITA’ PER STRANIERI  DI 

PERUGIA - Włochy; CEBS - Polska; APSES -  Rumunia; 

HIGGS - Grecja 

 

VR4EDU 



CELE PROJEKTU 

VIRAL for Local Communities zrodził się z pomysłu włączenia 
wirtualnej rzeczywistości do edukacji dorosłych, a w 
szczególności w ścieżki integracji nowych migrantów w 
małych społecznościach. 

W początkowej fazie projektu podkreślono, że rzeczywistość 
wirtualną można zastosować w najbardziej zaawansowanych 
formalnych metodach edukacji i jest ona bardzo użytecznym 
narzędziem do łagodzenia relacji nauczyciel-uczeń, 
przezwyciężania sytuacji stresu i zakłopotania oraz 
wprowadzania elementu zabawy w procesie uczenia się 
dorosłych. 

Rezultatem projektu jest „Cross Cultural Toolbox”: platforma 
cyfrowa, całkowicie bezpłatna i dostępna dla wszystkich, 
zdolna zapewnić wszystko co jest potrzebne do 
wprowadzenia technologii VR w projektach 
międzykulturowych. 

Program wydarzenia obejmuje prezentację projektu oraz 

Warsztaty VR. 

 

Technologia VR  ma szerokie grono entuzjastów; jest 

wykorzystywana w sektorze rozrywki, ale posiada także duży 

potencjał edukacyjny.  Umożliwia głębokie i rzeczywiste 

doświadczenie przestrzeni, miejsc, zdarzeń, które są na co dzień 

pozostają niedostępne. 

W czasie warsztatów uczestnicy: 

 

będą mieli okazję doświadczyć wirtualnej rzeczywistości, 

dowiedzą się, co jest potrzebne do nagrania własnego filmu VR-

owego, a także poznają niezbędny sprzęt i oprogramowanie oraz 

nauczą się z nich korzystać. 

Efektem warsztatów będzie wspólne nagranie filmiku VR.  

Nie będzie nudno!  Nie zwlekaj z zapisami, liczba miejsc jest 

ograniczona. 

Dla uczestników czeka VR- owy upominek w postaci uniwersalnych 

okularów do wszystkich typów smartfonów oraz pyszny 

poczęstunek!  

 

 

ZAPISY  https://viral.nkey.it/pl/#  
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