Περισσότερες πληροφορίες: http://play2fightanxiety.eu/index.php/project/
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το ενημερωτικό δελτίο για το ερευνητικό έργο
PLAY, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (Εθνική Αρχή Ελλάδας, Ίδρυμα κρατικών
υποτροφιών). Το έργο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του άγχους
των φοιτητών μέσω της ανάπτυξης παιγνιώδους τρισδιάστατου εικονικού κόσμου στον οποίο οι φοιτητές
θα μπορούν να προετοιμάζονται καλύτερα για τις διάφορες ακαδημαϊκές δραστηριότητες, καθώς επίσης
θα τους παρέχεται και η δυνατότητα συζήτησης με κάποιον ειδικό (ψυχολόγο). Στο ερευνητικό έργο
συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Παιδικής εκπαίδευσης και Ψυχολογίας (ICEP) στην Ιρλανδία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISMAI
στην Πορτογαλία. Το πρώτο εξάμηνο του έργου μόλις ολοκληρώθηκε και η ανάπτυξη του τρισδιάστατου
εικονικού κόσμου έχει ξεκινήσει επιτυχώς. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των
συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εναρκτήρια συνάντηση έργου
Το έργο πραγματοποίησε τη πρώτη
συνάντηση των εταίρων του στην Πάτρα
στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2020 στο
Πανεπιστήμιο Πατρών. Η συνάντηση
αποτέλεσε πυλώνα του έργου καθώς
λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την
πορεία του. Επίσης, ήταν μια καλή ευκαιρία
να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι σχετικά με
την τρέχουσα κατάσταση του έργου.

Εικονικός κόσμος
Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου το έργο σημειώνει σημαντική πρόοδο. Η δημιουργία του
τρισδιάστατου εικονικού περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει επιτυχώς. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια
πρώιμη μορφή του εικονικού κόσμου που αναπτύσσεται (βλ. φωτογραφίες) στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://youtu.be/USOjXgy1yeg

Video Συνεργατών
Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα βίντεο διάρκειας 4:51 το οποίο δημιουργήθηκε συνεργατικά από
όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς. Συγκεκριμένα, στο βίντεο ένας συνεργάτης από κάθε
οργανισμό αναφέρει τους λόγους για τους οποίους το έργο PLAY είναι σημαντικό. Για να δείτε το βίντεο
μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://youtu.be/ESfkf82pd3I

Social Media και Website
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του έργου:
http://play2fightanxiety.eu/index.php/project/
Επίσης, για παρακολούθηση μελλοντικών βίντεο του PLAY μπορείτε να κάνετε εγγραφή κανάλι
του έργου στο YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCcVkvfhi_f0W77sp84upoug?view_as=subscriber
Για φωτογραφίες από το έργο μπορείτε να ακολουθήσετε τον λογαριασμό του έργου στο
Instagram: https://www.instagram.com/play.erasmus/
Για σχετικά άρθρα, αντίστοιχα έργα, συνέργειες και νέα από το έργο υπάρχουν πληροφορίες και
σελίδα του έργου στο facebook: https://www.facebook.com/Play.erasmus/

Με την υποστήριξη
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

