
Το έργο  μας προχωρά γρήγορα !

Δείτε παρακάτω περισσότερα για τις εξελίξεις του έργου τους 
τελευταίους μήνες.

Θέλετε να γίνετε πιστοποιημένος εκπαιδευτής Εικονικής 
Πραγματικότητας (certified VR trainer); 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και εντοπίστε ένα από τα 
βασικά αποτελέσματα του project μας, το Σύστημα Εκπαίδευσης 
COVIR (“COVIR Learning System”), που προσφέρει γνώση και 
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ένας Εκπαιδευτής Εικονικής 
Πραγματικότητας, προκειμένου να πιστοποιηθεί.

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να πιστοποιήσουμε 
εκπαιδευτές από κάθε συμμετέχουσα χώρα του project μας 
(Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία), ώστε αυτοί με τη σειρά 
τους να παρέχουν εκπαίδευση σε επικοινωνιακές δεξιότητες που 
απαιτούνται σε εικονικά περιβάλλοντα, δεδομένου ότι σκοπός 
είναι να διερευνήσουμε τις ανάγκες της ενότητας “Επικοινωνιακές 
Δεξιότητες”, που είναι δύσκολο να διδαχθεί ψηφιακά.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο 
αποτελούμενο από 2 ενότητες και 30 δραστηριότητες, και είναι 
διαθέσιμο στις τέσσερις επίσημες γλώσσες του έργου: Αγγλική, 
Ελληνική, Πολωνική και Ισπανική.

Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης, που 
είναι εντελώς δωρεάν !

Θέλετε να έχετε συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο του έργου μας 
; Ακολουθήστε μας στα social media, όπου μπορείτε να βρείτε όλα 
τα νέα που σχετίζονται με τις δράσεις και τα αποτελέσματα του 
COVIR !

2020-1-PL01-KA226-VET-095931 

Ενημερωτικό Δελτίο  
αριθμός 4

andrzej.stepnikowski@itee.lukasiewicz.gov.pl
www.esee.gr
www.covir.eu

Collaborative Virtual Reality 
Platform for e-Learning:
Διδάσκωντας επικοινωνία

Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν και το περιεχόμενό του αποτυπώνουν αποκλειστικά τις απόψεις του συντάκτη, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί με καμία 
έννοια να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό.

Το έργο COVIR παρουσιάστηκε στο Συνέδριο “Future of Retail 
Conference 2022”

Το project παρουσιάστηκε στο Συνέδριο “Future of Retail 
Conference 2022”, 27-29 Μαΐου 2022. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 
οι Έλληνες εταίροι του έργου, Ε.Σ.Ε.Ε. και SENSEWORKS.

Το Συνέδριο, που διοργανώνεται από την Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), partner του 
COVIR project, είναι ένας σημαντικός θεσμός παρουσίασης και 
διαβούλευσης των εξελίξεων στον τομέα του Εμπορίου, και 
στόχος της Ε.Σ.Ε.Ε. είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της νέας 
τεχνολογίας και του cloud computing στο μέλλον του Εμπορικού 
κλάδου.

Είμαστε και στο ραδιόφωνο !

Το Fundación Equipo Humano, εταίρος του έργου μας, συμμετείχε 
στην εκπομπή “La Tarde con Marina” του ισπανικού ραδιοφωνικού 
σταθμού 99.9 Plaza Radio για να παρουσιάσει το καινοτομικό 
μας έργο, και να εξηγήσει την εφαρμογή της τεχνολογίας 
Εικονικής Πραγματικότητας στον τομέα της Εκπαίδευσης και τα 
πλεονεκτήματά της.
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