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Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ INSPIRER ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΙΜΟΣ! 
 
Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις δραστηριότητες του έργου INSPIRER και για πληροφορίες 
σχετικά με την κουλτούρα πολλαπλών γενεών στο χώρο εργασίας και πώς να χτίσετε μια 
κουλτούρα συνεργασίας, ποικιλομορφίας και καινοτομίας στην εταιρεία ή τον οργανισμό σας, σας 
προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας : www.inclusiveworkplace.eu 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ “SMART ACADEMY” ΣΤΟ 
LEGÉND 
 
Στις 16 Απριλίου 2021, το έργο INSPIRER 
παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο για 
ερευνητές και επαγγελματίες «Smart Academy» 
στο Legénd της Ουγγαρίας. Λόγω της αβέβαιης 
υγειονομικής κατάστασης εκείνη τη χρονική 
περίοδο, το συνέδριο πραγματοποιήθηκε εν 
μέρει δια ζώσης και εν μέρει διαδικτυακά, αλλά 
παρ’ όλα αυτά, προσέλκυσε περισσότερους από 
εκατό επαγγελματίες. Η δομή και οι στόχοι του 
έργου παρουσιάστηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
καινοτόμα αποτελέσματα που πρόκειται να 
σχεδιαστούν κατά τη διάρκεια του. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα μέλη της κοινοπραξίας του 
INSPIRER. 

 

 
ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΓΕΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
 
Ως η πρώτη δραστηριότητα του έργου INSPIRER, οι επτά εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα 
σχετικά με την κουλτούρα πολλαπλών γενεών στο χώρο εργασίας στις χώρες τους (Σλοβακία, 
Ουγγαρία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο και Γερμανία). Συγκεκριμένα, οι εταίροι έστειλαν μια έρευνα 
ερωτηματολογίου σε υπαλλήλους πολυεθνικών εταιρειών και έκαναν συνεντεύξεις με τους 
διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και τους διευθυντές εταιρειών. 
Ο στόχος της έρευνας του ερωτηματολογίου ήταν να αποτυπωθεί η άποψη των εργαζομένων 
σχετικά με την υποστήριξη της διαγενεακής κουλτούρας και τις ανάγκες κατάρτισης στον τομέα των 
ψηφιακών ικανοτήτων, των μαλακών και άλλων τεχνικών δεξιοτήτων. Αντίθετα, ο στόχος των 
συνεντεύξεων ήταν να εντοπίσει πραγματικά παραδείγματα τεχνικών και στρατηγικών για την άρση 
των διαγενεακών φραγμών. 

http://www.inclusiveworkplace.eu/


 

 

Κάθε χώρα έγραψε την Εθνική της Έκθεση με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και των 
συνεντεύξεων. Μετά από αυτό, το πανεπιστήμιο TUKE (Σλοβακία) εκπόνησε την έκθεση σύνθεσης 
με τις κύριες πληροφορίες και προτάσεις για τη σχεδίαση των εκπαιδευτικών μαθημάτων. 
 
Εάν σας ενδιαφέρει να διαβάσετε τη Συγκεφαλαιωτική Έκθεση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας: contact us  
 

 
ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
 

Σήμερα ήδη, οι επτά εταίροι εργάζονται για την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος.  
Το πρόγραμμα βασίζεται σε θεωρητική και επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με τις ομάδες εστίασης και μέσω γραπτών αναφορών σε όλες τις χώρες που 
πραγματοποιείται το έργο. 
Το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστεί στην πλατφόρμα INSPIRER E-learning, που 
αναμένεται να είναι έτοιμη αρχές του 2022. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα απευθύνεται σε εταιρείες και διευθυντές τμημάτων ανθρώπινου 
δυναμικού. Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει για το θέμα της κουλτούρας πολλαπλών γενεών 
στο χώρο εργασίας και να τους προσφέρει χρήσιμες γνώσεις και εργαλεία για την καθημερινή τους 
εργασία. 
 
Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 
αναλύσουν το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον στην εταιρεία τους, να αναπτύξουν νέες 
προσεγγίσεις για μια κουλτούρα πολλαπλών γενεών στο χώρο εργασίας και να εφαρμόσουν 
προσαρμοσμένες πολιτικές για να αυξήσουν την κατανόηση μεταξύ των συνεργαζόμενων γενεών 
καθώς και μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. 
 

 

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ INSPIRER ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 7 ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
 

Το έργο υλοποιείται από επτά εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να 
δημιουργηθούν αποτελέσματα που θα έχουν πανευρωπαϊκή εφαρμογή και αντίκτυπο. Οι εταίροι 
προέρχονται από τη Σλοβακία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο. 
 
 

● TUKE (Σλοβακία) − Technical University of Kosice (Διεύθυνση του Έργου) 

● ASTRA (Σλοβακία) − Zdruzenie pre Inovacie a Rozvoj 

● IDEC (Ελλάδα) – Αιντεκ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων & Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε. 

● TREBAG (Ουγγαρία) − TREBAG Intellectual Property-and Project Manager LTD 

● VHS CHAM (Γερμανία) − Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. 

● OBES (Ελλάδα) – Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων  

● CCIL (Λουξεμβούργο) − Camera di Commercio Italo-Lussemburghese 

 

 
 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 

  

Το Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, 
της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός του, ύψους 14,7 

https://inclusiveworkplace.eu/contact-us/
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sd1fOom9SerACqgImJNM5JXK_DFhI1UAa6SdHZHwDO56xu0hKXHiydHi_ym3sPCeyurZ5D3Zd6z9rnJKdjB103SQWZFxyI-j0SPY6MYfPpPfeFS_mGpWd2R4aq2R9vj3YTnBvJA83xOVMNr9HezYAm8p2zU
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SBcTL7LADHmMvEOMdbLQWojW9Rr-gpc-GoqXTh7sNrmJxFCqIbFBwUUlQfkyoRwhkQBJ7XvWDzBb--7CYtcRdazNIJm65_VblVvSidc5JiIvMVKgWrKBRYLDZBR2YClG8ImEbP3bgcBR_1mLh1BGu7_U0kky
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/h95lkgMGeZ5zHNcxY1rj8eZV4jquExvNVfylvV0iiVuXKYIePCCakCW6f95yypevj1YxHM1y8UR8fHCYEl5kpNHb3GfUEoElp2HWSQmsw8qbHsSAz4UqWYAzlduEhEv4Z083ii010Q7QlBDqMxyCcw
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4JySfv3xfnZw2xIpn3bLBmwqg2KC1uRIOqo-5GzF2yfhEWEpBeaXKbpX_XE6Y0FulBXmJdIekGXlTcGRr2g-Bzkx8zzKXPN6QAIfOFPw95l6FJiWWxXl6P91MF60KpVIaGSXL_VuPUqdtsnvu708R_eFP4zP
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jdFeHth6THaf6qGuj1Dga3ii8bCJ1Llq24fWJxKljP64o1S-aXGnMlz6aTbxG9-x-5L1dexfm0gcqeH5Y4nrVRQgDhFjVeqf6XM5t05svhMauAzQ9k_ITiUGdYyhLUQsQCxXh67dAs81zgois6AC9pBBaNj0xvc-
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5_fujc4lipLVn6Kn1Q_rDhoLe1LqwVKd3yHKAsKwb_SWxkefhquGDfvKdtY1XdUOSW6Xh_ldbvur7H-Y6EKxPnzFUCKe7dYAZct_Yd2TjLoQHiL8XtUdAKNrf1HHxxRWR7tCiHSbSfZrUF09p1d62Yp0d6s
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/y8trNHhvCzZXcaGFLhuzIV5i3VVvHJarOye6IniDU-1xvN8pYcNhh2XpaWeB4pzf4oibX160vx759YZjxcVMciZs8ClO4FeM94Hn8filPgNptMh2bDuBzyKgtQHGkAf6t7CId0IzMEAM9xh0-44U0Hva3z1W
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/y8trNHhvCzZXcaGFLhuzIV5i3VVvHJarOye6IniDU-1xvN8pYcNhh2XpaWeB4pzf4oibX160vx759YZjxcVMciZs8ClO4FeM94Hn8filPgNptMh2bDuBzyKgtQHGkAf6t7CId0IzMEAM9xh0-44U0Hva3z1W


 

 

δισεκατομμυρίων ευρώ, θα προσφέρει ευκαιρίες σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια 
Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό. 
 
 

 

Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ:  click here 

 

 

https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/cWd7hsaVgomfdtu_cAelDx42XtjJ3Mr1pbiqe2gyE0NJ4F5bDJT5ICjhtUP9gkmVuIb0b5NdQw-3KDHTv-mewowyddMNuGe_0mV58AlTSxYH18bJmDoz0tC5M0LrLWmA-5oL5Fwhn9eXZQoruGMN38DZXQdlJUjQxAc-PJuvFpQBRwFwlf0FwwguuSbbD9ECNS2mUwzlboclyz6d

