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Örömünkre szolgál, hogy az Erasmus+ program keretében, európai együttműködésben 
részt vehetünk az INSPIRER (INcluSive workPlaces for senior workERs- Befogadó 
munkahelyek idősödő munkavállalóknak) című projektben.  
Amint a neve is sugallja, ennek a projektnek a célja a különböző generációk közötti 
munkahelyi kommunikáció és együttműködés elősegítéséhez, a többgenerációs kultúra 
támogatásához és egyúttal a digitális készségek fejlesztésének elősegítéséhez  
szükséges eszközök kifejlesztése. Ennek érdekében az INSPIRER projekt innovatív és 
integrált megközelítések révén elősegíti a közös értékek, az egyenlőség és a munkahelyi 
sokszínűség elérését. 
A projekt teljes időtartama 24 hónap (2020. november 1. és 2022. október 31.) 
Az INSPIRER projekt az ERASMUS + KA2 felnőttoktatási stratégiai partnerségek körébe 
tartozik. 
 

  
   

  

 

BEFOGADÓ MUNKAKÖRNYEZET KIÉPÍTÉSE  
  
Besides its primary objective, INSPIRER will contribute to the elimination of age 
discrimination and segregation, creating a positive working environment where aged 
workers have the chance to upskill their digital competencies, while younger ones gain the 
opportunity to acquire new competencies from senior employees. In order to achieve this 
ambitious goal, companies and HR managers will be trained on how to build and maintain 
a multigenerational workforce, contributing to the affirmation of an inclusive working 
attitude among employees. 
 
Elsődleges célja mellett az INSPIRER hozzájárul az életkoron alapuló megkülönböztetés 
és a szegregáció felszámolásához, pozitív munkakörnyezetet teremtve, ahol az idős 
munkavállalóknak lehetőségük nyílik digitális kompetenciáik fejlesztésére, míg a 
fiatalabbak lehetőséget kapnak új kompetenciák megszerzésére az idősebb 
alkalmazottaktól. Ennek az ambiciózus célnak az elérése érdekében a vállalatokat és a 
HR-menedzsereket szeretnénk felkészíteni arra, hogyan lehet többgenerációs munkaerőt 
felépíteni és fenntartani, hozzájárulva az alkalmazottak befogadó hozzáállásának 
megerősítéséhez. 
 

     

  

Az INSPIRER PROJEKT 7 EURÓPAI SZERVEZET 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN VALÓSUL MEG  



 

 
A projektet 5 különböző EU-ország 7 partnere hajtja végre annak érdekében, hogy olyan 
eredményeket hozzon létre, amelyek egész Európában alkalmazhatók és hatással bírnak. 
A partnerek Szlovákiából, Görögországból, Németországból, Magyarországról és 
Luxemburgból valók. 
  

• TUKE (Szlovákia) - Kassai Műszaki Egyetem (vezető) 
• ASTRA (Szlovákia) - Zdruzenie pre Inovacie a Rozvoj) 
• IDEC (Görögország) -Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis 

Ekpaidefsi Anonymi Etaireia 
• TREBAG (Magyarország) - TREBAG Szellemi Tulajdon- és Projektmenedzser 

KFT 
• VHS CHAM (Németország) − Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 
• OBES (Görögország) − Omospondia Viomichanikon Ergatoupallilikon Somateion 
• CCIL (Luxembourg) − Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 

 

     

  

NYITÓTALÁLKOZÓ 
 
A projekt eredetileg Kassán megrendezendő első találkozóját 2020. november 26-án 
tartottuk online. A fő cél az volt, hogy megvitassuk a teljes projektet, és egyértelműen 
meghatározzuk az összes érintett partner feladatát és szerepét. A TUKE és ASTRA 
partnerek szervezésében a találkozón 12 résztvevő vett részt az 5 partnerországból. 

 

 
  
 

          

   

  

A PROJEKT FOLYAMA  
  
 
A projekt keretén belül az alkalmazottak, a vállalatok és a HR-menedzserek közvetlen 
bevonásával innovatív tanfolyamot dolgozunk ki a többgenerációs munkahelyi kultúra 
témakörében és létre kívánunk hozni egy olyan e-learning platformot, a projekt első 
szellemi termékének részeként. A tanfolyam célja a vállalatok és a HR-menedzserek 
szükséges kompetenciáinak és készségeinek fejlesztése a multigenerációs kultúra 
létrehozásához és fenntartásához a munkahelyen, ahol a fiatal és az idős munkavállalók 
egyaránt képesek lesznek együttműködni és aktívan kölcsönhatásba lépni egymással. 
A projekt már megkezdett első szakasza az alábbi két célcsoportnak szól: 
  

https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ob3QFbdYljB4VF2HrERctP9IDMjhJPrhPvWABdMdKCdwpyyl7GmvYTLeyEBuO5M-f8XNmKMB9PqbVeQ4MExH2kc-EnRl0lk6Lk2jEjUgUyluxlwA4ySZzNBvHoxW0u9l3H25Z7iTFJIosKk_eegm_xC1Yns
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/B4OMo0KgML5iCoQmDZYBO1fyIg7vGyvKUg6jfIeNoBTvXSn89Tp_b1EZznOjdkh41NfhyQFDHrsJdCbVcx-ChoiqUinC3MLunwJ4Y8-SE-PdE-P-Z151tDSL4WsLor9LjZzGyod66czuniYpF70YzWpXqnqt
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hL5Btz4lquFxrB-5me8mvEK-8DsIUa4x-L7UgN-qV5SF_V2WNn9apbVucrQPbthD-gxCjU61hV5P6MIO5vOGUjR2NvQ-Zd3ft_Ho5qr6qoTHENyI0DNo8lv02wOobVswDYgF3wMjLlCRi7bHDKLh8A
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/vAVaZ35oMnuZd9pZmgZ_N8efgxHuH0R-CPx_z3t6nR4tP_R2I6BhTddnLAuKAgRPs-pPFbQ4S79Tu0jljUdFcFxtuRXl6lkOXNvqaaP4SioyGE5WYTTmsb7DkD91cRkWNiim2mmdLUdCUCXses5QMfPQnNUY
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Laygb4nCIpNzz0IZ0uYsZGas-h_1k06fo9-y_gOq4FOLpdLZf8n2VrD1zI7DRTdtbfJZkh7oI1YyFO3M48-qg19o7RAYkHIBrYtxL66aI47LA9as1ePzNT5hDryuo0pANNzUUFjBZDKd5rpZc7GhRFOxrUAOTMj9
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/HCu_y5LLHaeo_DVVM8yf5P5fZlwX4XuO1Je2R7fcQ0tEtY0RwBWhQNGNrJ2c7aWrwjvWSn3SSgsE84TiQsNv8ECKBtF5NkpEzG48AgyOAhWCYLCaRAEIBN-jseEZo55YUUeO-9umSZfI0g8ifFLnYpJthW8
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/OW_WVg8D9u4geqUZLjXj0vWgFR8k1F16-c95I-kVHdx1HGEUUfbWiPImLmKWHXlARUpw0lOS4IKbYRGCIor7Rh6ZYHZXyDdp8uhcU4N8UHQ8j0A63ezCAYXFktrYRxDwIVUITxp2BIyNX5Gq_ZJ0nZFfjeYR


 

• 55 évnél idősebbeket foglalkoztató vállalatok alkalmazottai 
• Vállalatmenedzserek és HR vezetők, akik 55 évnél idősebbeket foglalkoztatnak 
 
Ezeket a célcsoportokat két különböző eszköz felhasználásával vonjuk be: 
  
• Minden partner kiválaszt legalább 50 képviselőt az első célcsoportból, akiket bevonnak 
egy kérdőíves felmérésbe, mely a multigenerációs kultúrával valamint az informatika, a 
soft skillek és egyéb technikai készségek és képzési igényekkel kapcsolatos. 
• Minden partnerország a másodlagos célcsoportból legalább 5 személyt von be fókusz 
csoportos vagy személyes / virtuális interjúkba, melyek célja, hogy azonosítsák képzési 
igényeiket a multigenerációs kultúrtámogatás területén. 
 

     

  

 

AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL 
  
 
Az Erasmus + az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sporttámogatási programja Európában. 
14,7 milliárd eurós költségvetése több mint 4 millió európaI állampolgár számára nyújt 
lehetőséget tanulásra, képzésre és tapasztalatszerzésre külföldön. 
A 2020-ig tartó Erasmus + nem csak a hallgatók számára kínál lehetőséget. Hét másik 
korábbi program egyesítésével további egyéneknek és szervezeteknek nyújt támogatási 
lehetőséget.  
 
Az Erasmus+ programról további részleteket itt tudhat meg, itt 
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű 
felhasználásért. 
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