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ΜΙΑ ΕΠIΚΑΙΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΟΛΥΓΕΝΕΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ο Χάρτης Ποικιλομορφίας (Charta der Vielfalt) είναι ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς της 
Γερμανίας που ασχολούνται με θέματα ποικιλομορφίας. Ο μη κερδοσκοπικός φορέας ιδρύθηκε το 
2010 και επιδιώκει την ενσωμάτωση της πολυμορφίας στην οικονομία και την κοινωνία. Στόχος 
τους είναι η ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση της διαφορετικότητας ως μέσο για την ανάπτυξη 
μιας οργανωσιακής κουλτούρας ανοικτής και με σεβασμό. Στο πρόσφατο δελτίο τους, τον 
Σεπτέμβριο 2022, ένα από τα βασικά τους θέματα ήταν η αντιμετώπιση της ηλικιακής πολυμορφίας 
στο εργασιακό περιβάλλον. Αναφέρονται σε ένα πρόσφατα δημοσιευμένο άρθρο ενός από τα 
κορυφαία γερμανικά περιοδικά στον τομέα της οικονομίας "Wirtschaftswoche", το οποίο 
επικεντρώνεται στον τρόπο επικοινωνίας και ανατροφοδότησης της γενιάς Z ( γεννημένοι από το 
1996 και μετά). Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει την σημερινή ευρωπαϊκή πρόκληση, όπου 5 
γενιές δραστηριοποιούνται στον εργασιακό χώρο, και την ανάγκη των διευθυντών να 
επικοινωνούν και να συνεργάζονται κατάλληλα με όλα τα μέλη του προσωπικού.  
 
Ο Ούγγρος εταίρος, η Trebag, συμπράττει στο έργο στο πλαίσιο των ίδιων στόχων. Ως οργανισμός 
κατάρτισης και παροχής συμβουλών προσφέρει μαθήματα για την ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων σε παράγοντες του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ουγγαρία. Οι γνώσεις 
τους και η εμπειρία τους πάνω στην επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων έχουν 
συγκεντρωθεί στην ενότητα 5 του διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού, και χρησίμευσαν στην 
ανάπτυξη του Εγχειριδίου Καθοδήγησης.  
 

- Η κοινοπραξία του έργου INSPIRER εργάζεται από τον Νοέμβριο του 2020 στα 
προαναφερόμενα θέματα και οι τελικές εκδόσεις των εξατομικευμένων εργαλείων σε έξι 
ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, σλοβακικά, ελληνικά και ουγγρικά) θα 
είναι σύντομα διαθέσιμες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

-  
- - Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πολυγενεακή κουλτούρα στο χώρο εργασίας που 

απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη 
- - Ένα εργαλείο αξιολόγησης 360° για την πολυγενεακή εργασιακή κουλτούρα στις 

επιχειρήσεις 
- - έναν χώρο συμβουλευτικής καθοδήγησης και έναν οδηγό για τις διαγενεακές / ηλικιακά 

αντίστροφες σχέσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://inclusiveworkplace.eu/services/  
 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

https://inclusiveworkplace.eu/services/


 

 

 
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια συνεργασίας για την υλοποίηση του INSPIRER, η κοινοπραξία έχει 
επιτύχει σημαντικά ορόσημα. Παραθέτουμε ορισμένες σημαντικές ενημερώσεις: 
 

• Οι εταίροι του έργου μπόρεσαν να συναντηθούν δια ζώσης στη Βουδαπέστη (Ιούνιος 2022) 
και στο Λουξεμβούργο (Σεπτέμβριος 2022). 

• Η κοινοπραξία έχει πλέον ολοκληρώσει την ανάπτυξη των τριών εργαλείων 
• Κάθε Εταίρος εξακολουθεί να διαδίδει ευρέως τα αποτελέσματα του έργου στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέδρια 
 

INSPIRER εκπαιδευτικό πρόγραμμα E-LEARNING  
 

Η Συνοπτική Έκθεση με θέμα τις ανάγκες κατάρτισης πάνω στην πολυγενεακή εργασιακή 
κουλτούρα έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του έργου, μαζί με το πρόγραμμα σπουδών του κύκλου 
μαθημάτων πάνω στην πολυγενεακή εργασιακή κουλτούρα. Και οι πέντε ενότητες του μαθήματος 
είναι πλέον διαθέσιμες σε μια πλατφόρμα Moodle στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, σλοβακικά, 
ουγγρικά και ελληνικά. 

• Ενότητα 1: Διαφορετικότητα και ένταξη 
• Ενότητα 2: Διαχείριση πολυγενεακών ομάδων 
• Ενότητα 3: Generation Matters  
• Ενότητα 4: Δέσμευση του πολυγενεακού εργατικού δυναμικού μέσω της μάθησης και της 

ανάπτυξης 
• Ενότητα 5: Γεφύρωση του χάσματος: επικοινωνία με το πολυγενεακό Εργατικό Δυναμικό

 
 

Το MOOC (Massive Open Online Course - Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα) αποτελείται από 
40 ώρες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης στην πλατφόρμα MOODLE. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
μαθήματος διάρκειας 5 εβδομάδων, μπορείτε να απολαύσετε διάφορες δραστηριότητες, όπως 
κείμενα για ανάγνωση, βίντεο, διάφορες διαδραστικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων, βέλτιστες 
πρακτικές και φυσικά κάποια κουίζ.  

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα βελτιώσετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητές σας σχετικά με την πολυγενεακή εργασιακή κουλτούρα. Θα είστε σε θέση να αναλύσετε 
το εκάστοτε εργασιακό περιβάλλον σε μια εταιρεία, να αναπτύξετε νέες μεθόδους προσέγγισης 
που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας πολυγενεακής εργασιακής κουλτούρας, καθώς και να 
εφαρμόσετε καινοτόμες και εξατομικευμένες πολιτικές ώστε να επιτύχετε καλύτερη κατανόηση 



 

 

και δέσμευση μεταξύ της διοίκησης και του εργατικού δυναμικού, μέσα σε ένα πλαίσιο 
πολυγενεακής εργασιακής κουλτούρας.  

Ενδιαφέρεστε; Αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε πιλοτικά τις εθνικές εκδόσεις όλων των εργαλείων του 
έργου, ενημερώστε μας αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτό.  

 
INSPIRER 360° Assessment Tool (Εργαλείο Αξιολόγησης) 
Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://inspirerv2.cfserver3.net/ ή από την 
ηλεκτρονική σελίδα του έργου:  https://inclusiveworkplace.eu/ Χρησιμοποιήστε ελεύθερα το 
εργαλείο για να εξοικειωθείτε με αυτό. 
 
INSPIRER Mentoring Space (Χώρος συμβουλευτικής Καθοδήγησης) 
Η πλατφόρμα είναι τώρα διαθέσιμη και στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικ΄, Σλοβακικά, Ουγγρικά και 
Ελληνικά, στη διεύθυνση https://mentoring.inclusiveworkplace.eu/welcome/. Υπάρχει μια 
ποικιλία πρακτικών ασκήσεων για την (αντίστροφη) συμβουλευτική στις επιχειρήσεις. 
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Ο Έλληνας εταίρος IDEC, στις 9 Νοεμβρίου, θα υλοποιήσει το δεύτερο webinar του έργου σε 
συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Westnet, μέλος του ομίλου εταιρειών 
Olympia που ειδικεύεται στις Τεχνολογικές και Ενεργειακές Λύσεις. Ο λόγος για τον οποίο ο 
Έλληνας εταίρος επέλεξε να υλοποιήσει το webinar με μια άλλη εταιρεία είναι ότι το αποτύπωμα 
του έργου Inspirer πρέπει να εντάσσεται στην εργασιακή κουλτούρα των εταιρειών και όχι σε 
θεωρητικό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου η IDEC θα 
παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Inspirer και δύο υπάλληλοι της Westnet, ένας μεγαλύτερης 
ηλικίας και ένας νεότερος, θα παρουσιάσουν τους δικούς τους προβληματισμούς και προκλήσεις, 
που σχετίζονται με την ηλικία, και θα εξηγήσουν πώς τα αποτελέσματα του Inspirer μπορούν να 
αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις. Το διαδικτυακό σεμινάριο 
θα δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της OBES, της IDEC και της Westnet, 
ενώ ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο θα αποσταλεί εκ των προτέρων σε όλες τις εταιρείες μέλη της 
OBES και σε περισσότερους από 300 Έλληνες Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού. Εάν θέλετε να 
παρακολουθήσετε αυτό το δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο, ακολουθήστε τη σελίδα Inspirer στο 
Facebook για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής:  
https://www.facebook.com/inspirerproject 
 
 
Μείνετε συντονισμένοι για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της πιλοτικής εφαρμογής σε κάθε χώρα 
και επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να συμμετάσχετε στις τελικές εκδηλώσεις προβολής σε όλες 
τις χώρες του προγράμματος.  
 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INSPIRER ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ  
 
Το έργο υλοποιείται από επτά εταίρους από πέντε διαφορετικές χώρες της ΕΕ, προκειμένου να 
προκύψουν αποτελέσματα με πανευρωπαϊκή εφαρμογή και αντίκτυπο. Οι εταίροι προέρχονται 
από τη Σλοβακία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και το Λουξεμβούργο. 
 

● TUKE Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Kosice (Ηγέτης της κοινοπραξίας) 

https://inspirerv2.cfserver3.net/
https://inclusiveworkplace.eu/
https://mentoring.inclusiveworkplace.eu/welcome/
https://www.facebook.com/inspirerproject
https://5xych.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/sd1fOom9SerACqgImJNM5JXK_DFhI1UAa6SdHZHwDO56xu0hKXHiydHi_ym3sPCeyurZ5D3Zd6z9rnJKdjB103SQWZFxyI-j0SPY6MYfPpPfeFS_mGpWd2R4aq2R9vj3YTnBvJA83xOVMNr9HezYAm8p2zU


 

 

● ASTRA (Σλοβακία) Ένωση για την Καινοτομία και την Ανάπτυξη  
● IDEC (Ελλάδα – Εταιρεία Συμβούλων) 
● TREBAG (Ουγγαρία) 
● VHS CHAM (Γερμανία – Επιμελητήριο)  
● OBES (Ελλάδα – Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων) 
● 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 
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