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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. «ΝΟΣΤΟΣ» στο πλαίσιο του προγράμματος Life Long Learning Programme Key
Activity 3 ICT της EACEA ‐ Education Audiovisual & Culture Executive Agency υλοποιεί, ως
συντονιστής, το πρόγραμμα VWE ‐ Training through Virtual Working Environments. Στην
κοινοπραξία συμμετέχουν 9 οργανισμοί από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους
περιλαμβάνονται 3 εταίροι που ασχολούνται με υπηρεσίες συμβουλευτικής, 1 με
επαγγελματική κατάρτιση, 2 επιμελητήρια, 2 εταιρείες πληροφορικής με εμπειρία σε εικονικά
περιβάλλοντα και ένα πανεπιστημιακό ερευνητικό κέντρο.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας σειράς μαθημάτων εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης βασισμένης σε Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφορικής (ΤΕΠ) που
εξοικειώνουν τους εκπαιδευόμενους / χρήστες με την εργασιακή κουλτούρα που επικρατεί
στους χώρους εργασίας. Απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν εμπόδια ένταξης στην
αγορά εργασίας και διατήρησης μιας θέσης εργασίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της
απασχολησιμότητας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να αναπτύξουν εκπαιδευτικά σενάρια,
τα οποία θα μετατραπούν σε τρισδιάστατες παρουσιάσεις μέσω εφαρμογών Εικονικού
Περιβάλλοντος/virtual reality προσομοιώνοντας πραγματικές καταστάσεις. Οι ωφελούμενοι /
εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε προσομοιώσεις πραγματικών καταστάσεων
(βασισμένες στα εκπαιδευτικά σενάρια) και να αλληλεπιδρούν με τα avatar. Για παράδειγμα,
θα έχουν την ευκαιρία να κινούνται σε εργασιακά περιβάλλοντα (γραφεία, εργοστάσια,
ξενοδοχεία, κ.τ.λ.), να μιλάνε με άλλους εργαζόμενους και εργοδότες (avatars), να
αλληλεπιδρούν με αντικείμενα και ρόλους. Τα εκπαιδευτικά σενάρια θα προσαρμοστούν
ανάλογα με τα εργασιακά ήθη και τις πολιτισμικές ανάγκες κάθε συμμετέχουσας χώρας.
Στις 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.
«ΝΟΣΤΟΣ», το εργαστήριο του προγράμματος, όπου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του
εταιρικού σχήματος από το ΗΒ, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σλοβενία, καθώς και σύμβουλοι
απασχόλησης και κοινωνικοί λειτουργοί. Στη συνάντηση θα συζητήσουμε τις τωρινές συνθήκες
αναζήτησης και διατήρησης μίας θέσης εργασίας, θα σχολιάσουμε τα σενάρια αυτά και με τη
δική σας επαγγελματική εμπειρία να τα ενισχύσουμε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 210‐8815310
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