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Τελευταίες εξελίξεις του έργου   

 

Μετά από ενάμιση χρόνο συνεργασίας για την υλοποίηση του INSPIRER, η κοινοπραξία έφτασε 

με επιτυχία σε ορισμένα σημαντικά ορόσημα: 

 

• Οι Εταίροι του Έργου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για πρώτη φορά προσωπικά κατά τη 

διάρκεια της εκπαίδευσης στον Πειραιά το Νοέμβριο του 2021. 

• Κάθε εταίρος συνέχισε να διαδίδει τα αποτελέσματα του έργου σε μεγάλο βαθμό στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, σε συνέδρια, σε περιοδικά, κατά τη διάρκεια διαδικτυακών σεμιναρίων, στο 

EPALE, ακόμη και στο ραδιόφωνο. 

• Η κοινοπραξία έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ανάπτυξη και των τριών αποτελεσμάτων του έργου! 

 

Πρώτον, η Αναφορά Σύνθεσης σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας πολλών 

γενεών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου, μαζί με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

του μαθήματος. Οι εταίροι εφάρμοσαν τις παρατηρήσεις που έλαβε η Επιτροπή Διασφάλισης 

Ποιότητας για τις πέντε ενότητες εκμάθησης, επομένως σχεδόν όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι 

έτοιμο να μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων, κάτι που θα επιτρέψει την έναρξη της εθνικής 

πιλοτικής εφαρμογής του μαθήματος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το 

μάθημα e-learning INSPIRER παρακάτω. 

 

Δεύτερον το εργαλείο αξιολόγησης 360° για την κουλτούρα στο χώρο εργασίας πολλών γενεών: οι 

ερωτήσεις αξιολόγησης είναι έτοιμες και έχουν ήδη μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων, το 

εργαλείο είναι υπό ανάπτυξη και σύντομα θα είναι έτοιμο για τη δοκιμή beta, στη συνέχεια θα 

μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες οπότε θα μπορεί να ξεκινήσει και η πιλοτική του φάση. 

Τρίτον, σχετικά με την καθοδήγηση μεταξύ γενεών (reverse mentorship space) στις ψηφιακές 

τεχνολογίες: οι συνεργάτες έχουν ήδη αναπτύξει τον οδηγό καθοδήγησης και τις πρακτικές 

εργασίες, και αμφότερα έχουν μεταφραστεί στις εθνικές τους γλώσσες, ο διαδικτυακός χώρος 

καθοδήγησης είναι έτοιμος και λειτουργεί, και θα είναι σύντομα online, ώστε να ξεκινήσει και η 

πιλοτική του λειτουργία. 

 

Λοιπόν τι ακολουθεί; 

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα για την επόμενη Διακρατική Συνάντηση η 

οποία θα πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη στις 30 Ιουνίου - 1 Ιουλίου, για την πιλοτική εφαρμογή 

των αποτελεσμάτων (επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να πάρετε μέρος). Η τελευταία θα 

πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2022. Οι εκδηλώσεις παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων του έργου θα γίνουν στη Σλοβακία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Γερμανία και το 

Λουξεμβούργο, τον Σεπτέμβριο του 2022. 

 



 

 

 

 

 

INSPIRER εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-LEARNING  

 

Στο προηγούμενο newsletter σας είχαμε ενημερώσει ότι οι εργασίες για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του μαθήματος ήταν σε εξέλιξη. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι 

το αναλυτικό πρόγραμμα είναι τώρα έτοιμο και μπορείτε να το δείτε απευθείας στον ιστότοπο του 

έργου.  

 

 
 

Το MOOC (Massive Open Online Course) αποτελείται από 40 ώρες αυτοκατευθυμένης μάθησης 

στην πλατφόρμα MOODLE. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος διάρκειας 5 εβδομάδων, 

μπορείτε να απολαύσετε διάφορες δραστηριότητες, όπως αναγνώσεις, βίντεο, διαφορετικές 

διαδραστικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, βέλτιστες πρακτικές και φυσικά κουίζ. 

Αναπτύχθηκαν πέντε ενότητες: 

• Ενότητα 1: Διαφορετικότητα & Ένταξη 

• Ενότητα 2: Διαχείριση ομάδων πολλών γενεών 

• Ενότητα 3: Generation Matters 

• Ενότητα 4: Δέσμευση εργατικού δυναμικού πολλών γενεών μέσω της μάθησης και της ανάπτυξης 

• Ενότητα 5: Γεφυρώστε το χάσμα: Επικοινωνία με εργατικό δυναμικό πολλών γενεών 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Ολοκληρώνοντας το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα αυξήσετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις ικανότητές σας σχετικά με την κουλτούρα του χώρου εργασίας πολλών γενεών. Θα είστε σε 

θέση να αναλύσετε το συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον σε μια εταιρεία, να αναπτύξετε νέες 

προσεγγίσεις για μια διαγενεική κουλτούρα στο χώρο εργασίας, καθώς και να εφαρμόσετε 

καινοτόμες πολιτικές για να αυξήσετε την κατανόηση και τη δέσμευση για μια τέτοια κουλτούρα.  

 

Αποτελέσματα του INSPIRER: Έμπνευση για τη δημιουργία SMART COMMUNITIES 

 

Το έργο INSPIRER επικεντρώνεται στην διαγενεική κουλτούρα στον χώρο εργασίας η οποία έχει 

γίνει σημαντικό θέμα για όλες τις εταιρείες ανεξάρτητα από τον κλάδο ή τη χώρα.  

Η εργασιακή κουλτούρα είναι η ουσία της υποδομής ενός οργανισμού. Στις μέρες μας γίνεται 

ακόμη πιο σημαντική καθώς ένα νέο χαρακτηριστικό έχει γίνει πραγματικότητα: πέντε 

διαφορετικές γενιές, εργαζόμαστε στον χώρο εργασίας πολλών γενεών.  

Φυσικά, ένα τέτοιο θέμα πρέπει να κοινοποιηθεί, να παρουσιαστεί, να εξηγηθεί και να συζητηθεί 

στο πλαίσιο. 

Τον Οκτώβριο του 2021, διεξήχθη η 4η ακαδημία για ερευνητές και επαγγελματίες με τίτλο 

«BUILDING SMART COMMUNITIES FOR THE FUTURE», ένα διεθνές συνέδριο του έργου 

Smart Communities 2.0 SKHU/1902/4.1/027 (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον 



 

 

ιστότοπο του έργου http:/ /www.smartcommunities.eu/en). Η ακαδημία πραγματοποίησε τις 

εργασίες της στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημιακού επιστημονικού πάρκου  

TECHNICOM, στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kosice, στη Σλοβακία. 

Η ASTRA και η TU Kosice, δύο μέλη της κοινοπραξίας του έργου, βρήκαν την ευκαιρία και 

παρουσίασαν το INSPIRER στο ευρύ διεθνές κοινό. 

 

Στις 8 Οκτωβρίου, τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, ως 

μέρος της Θεματικής Συνεδρίας 5: Έξυπνη εκπαίδευση και 

ανθρώπινο δυναμικό, παρουσιάστηκε το έργο INSPIRER 

από την Iveta Orbanova από το ASTRA και τη Nina 

Hadidomova από το TUKE.  

Η παρουσίαση χωρίστηκε σε 2 μέρη, και τα δύο 

αλληλένδετα με την κύρια ιδέα: οι χώροι εργασίας χωρίς 

αποκλεισμούς για ανώτερα στελέχη μπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα από τα κύρια δομικά στοιχεία για την 

οικοδόμηση έξυπνων κοινοτήτων.  

Και οι δύο ομιλίες δημοσιεύτηκαν στα Πρακτικά του 

Συνεδρίου, ISBN 978-80-553-4008-1 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κοινοπραξία του έργου INSPIRER αποτελείται από 7 Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς  

 

Το έργο υλοποιείται από επτά εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, προκειμένου να 

δημιουργηθούν αποτελέσματα που θα έχουν εφαρμογή και αντίκτυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 

συνεργάτες προέρχονται από τη Σλοβακία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και το 

Λουξεμβούργο. 

. 

● TUKE Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kosice (Ηγέτης της κοινοπραξίας) 

● ASTRA (Σλοβακία  

● IDEC (Ελλάδα – Εταιρεία Συμβούλων) 

● TREBAG (Ουγγαρία) 

● VHS CHAM (Γερμανία – Επιμελητήριο)  

● OBES (Ελλάδα – Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατο-υπαλλήλων) 

● CCIL (Λουξεμβούργο – Εμπορικό Επιμελητήριο)  

 

 

 

Σχετικά με το πρόγραμμα ERASMUS+ 

  

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της 

νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με το πρόγραμμα 2014-2020, ο προϋπολογισμός των 

14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ παρείχε ευκαιρίες σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να 

σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό. 

 

Για να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Erasmus+, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/el 

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

