
 
 
 
  

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ! 

Οι εταίροι του έργου είναι: 

TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH - 
Slovakia  
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke 

 
 
IDEC – Greece  
https://idec.gr/ 

 
 
VOLKSHOCHSCHULE IM LKRS. CHAM 
E.V. – Germany 
https://www.vhs-cham.de/ 

 
 
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-
LUSSEMBURGHESE – Luxembourg 
http://www.ccilux.eu/home 

 
 

ASTRA - ZDRUZENIE PRE 
INOVACIE A ROZVOJ – 
Slovakia 
https://astra-ngo.sk/ 

 
 
TREBAG KFT - Hungary  
http://www.trebag.hu/ 

 
 
OBES – Greece 
https://www.obes.gr/ 
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www.inclusiveworkplace.eu  
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Το έργο αυτό   χρηματοδοτείται    με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.  Το 
παρόν ενημερωτικό δελτίο       
αντικατοπτρίζει  μόνο  τις  απόψεις  του  
συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί  να  
θεωρηθεί  υπεύθυνη  για  οποιαδήποτε  
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται  σε 
αυτό. 

 

 https://www.facebook.com/inspirerproject 

 https://www.linkedin.com/company/inspirer-project 

 https://twitter.com/InspirerProject  
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ  

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου INSPIRER είναι να 
προωθήσει, μέσω καινοτόμων και ολοκληρωμένων 
προσεγγίσεων, την υιοθέτηση κοινών αξιών, την ισότητα και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας για 
εταιρείες με εργαζόμενους άνω και κάτω των 55 ετών. 
Οι ειδικοί μας στόχοι είναι: 
• Εξάλειψη των διακρίσεων λόγω ηλικίας και του 
διαχωρισμού στο εργασιακό περιβάλλον. 
• Να δημιουργήσουμε θετικά περιβάλλοντα εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς για τις μεγαλύτερες γενιές. 
• Να εκπαιδεύσουμε τους διευθυντές εταιρειών και 
ανθρώπινου δυναμικού για το πώς να δημιουργήσουν και να 
διατηρήσουν ένα εργατικό δυναμικό πολλών διαφορετικών 
γενεών. 
• Να αναβαθμίσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες και τις 
δεξιότητες συνεργασίας των στελεχών. 
• Να σπάσουμε τα εμπόδια συνεργασίας ανάμεσα στις 
γενεές.  
 

 

  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Το έργο INSPIRER θα δημιουργήσει 3 καινοτόμα αποτελέσματα: 

• Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για την κουλτούρα του 
εργασιακού περιβάλλοντος πολλών γενεών που θα απευθύνεται 
σε εταιρείες και τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και θα 
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και πρακτικές σχετικά με 
ενέργειες και πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για τη 
δημιουργία μιας πιο υποστηρικτικής εργασιακής κουλτούρας. 
• Ένα εργαλείο αξιολόγησης 360o για την κουλτούρα του 
περιβάλλοντος εργασίας πολλαπλών γενεών που θα παρέχει μια 
ολιστική προσέγγιση για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος 
εργασίας μιας εταιρείας και θα δίνει προτάσεις και συμβουλές 
για το τι πρέπει να εφαρμόσουν υπάλληλοι και διοίκηση για να 
ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των γενεών. 
• Καθοδήγηση (mentorship) μεταξύ γενεών/αντίστροφης ηλικίας 
στις ψηφιακές τεχνολογίες που στην πράξη θα λειτουργήσει ως 
ψηφιακός χώρος όπου νεότεροι και μεγαλύτεροι εργαζόμενοι θα 
αντιστοιχηθούν για να παρέχουν καθοδήγηση σε νέες 
τεχνολογίες και τομείς εμπειρογνωμοσύνης και να ανταλλάσσουν 
ιδέες. 
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