
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υβριδική εκδήλωση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,  

στο πλαίσιο του έργου AMREP 

«Τεχνολογίες μικτής πραγματικότητας και παιγνιοποίησης σε αρχαιολογικούς χώρους 

και τον πολιτιστικό τουρισμό» τιτλοφορείται η υβριδική εκδήλωση που θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 (10:00 - 12:00) στο Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα. 

Η εκδήλωση που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και είναι ανοιχτή στο κοινό, 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης 

εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής 

πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και παιγνιοποίησης - AMREP», που 

υλοποιείται μέσω της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 

2020. 

Σκοπός είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα 

του έργου «AMREP». Το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών 

εφαρμογών εκπαιδευτικού πολιτιστικού τουρισμού με την χρήση τεχνικών μικτής 

πραγματικότητας, επαυξημένης πραγματικότητας και σοβαρών παιχνιδιών με 

εφαρμογή σε αρχαιολογικές εργασίες και στόχο την μεταφορά της βιωματικής 

εμπειρίας μέσω εστιασμένης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας της ανασκαφής ενός 

αρχαιολογικού χώρου σε φοιτητές, μαθητές και «πολιτιστικούς» τουρίστες. 
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Επιπλέον, η εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με το Σωματείο «Οι Φίλοι του 

Αμυκλαίου». Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου», ως εταίρος του έργου, συμβάλει 

στην διασπορά των δεδομένων του έργου, ενισχύοντας παράλληλα την επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο. 

 

Το πρόγραμμα  

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής: 

 

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 

10.00 – 12.00   Καλωσόρισμα  

Καινοτόμες τεχνολογίες και αρχαιολογία 

Αναπλ. Καθ. Βλίζος Σταύρος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικά 

υπεύθυνος του έργου 

 

Μηχανισμοί και εργαλεία του «AMREP»  

Κωτσόπουλος Κώστας, Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 

Ε.Μ.Π.  

 

Τεκμηρίωση πολιτιστικών δεδομένων  

Καθ. Καπιδάκης Σαράντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 

συντονιστής του έργου 

 

Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου» και οι προσπάθειες 

ανάδειξης του Ερευνητικού Προγράμματος  

Εκπρόσωπος του Σωματείου 

 

Συζήτηση με το κοινό 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη 


