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Καλώς ήλθατε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του 
έργου INFLUENCERS! 

 

Με τί καταπιάνεται το έργο; 

Το INFLUENCERS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. 
Ξεκίνησε επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και συγκεντρώνει 6 εταίρους από την Κύπρο, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. 

Υπό την εποπτεία του συντονιστή από τη Γερμανία, η κοινοπραξία θα αναπτύξει: 

- Ένα Πρόγραμμα Διαδικτυακής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που στοχεύει στην 
ανάπτυξη των αναγκαίων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα βοηθήσουν νέους με 
αναπηρίες και μακροχρόνια προβλήματα υγείας να αναπτύξουν γνώσεις στο τομέα της 
διαδικτυακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας της επόμενης γενιάς. 

- Ένα Πρόγραμμα Γραμματισμού στα Ψηφιακά Μέσα & στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που 
για νέους με αναπηρίες ή / και που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας. 

-Ένα ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης για επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, 
που θα τους παρέχει τη δυνατότητα της χρήσης νέων διαδικτυακών μαθησιακών 
περιβαλλόντων, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις δυνατότητες της κοινωνικής διαδικτυακής 
επιχειρηματικότητας για νέους με αναπηρίες και μακροχρόνια προβλήματα υγείας, και 
εξηγώντας ταυτόχρονα πώς να λαμβάνουν σημαντικές προφυλάξεις ή μέτρα κατά των πιο 
κοινών διαδικτυακών απειλών (IO3) 

-Μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης ως ενιαία υπηρεσία που θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης 
πρόσβασης σε όλες τις μαθησιακές πηγές που θα αναπτυχθούν. 

 

Ποιοι είμαστε; 

Η ομάδα εργασίας του INFLUENCERS αποτελείται από 6 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες: 

Jugendförderverein Parchim/Lübz 
e.V. (Γερμανία, επικεφαλής έργου):  
 
https://www.jfv-pch.de/ 

 

 
 
The Rural Hub (Ιρλανδία):  

 
http://www.theruralhub.ie/ 
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Innovade LI (Κύπρος):  

 
https://www.innovade.eu/ 

 

 
 

 
 
Solution: Solidarité & Inclusion 
(Γαλλία):  
 
https://asso-solution.eu/ 

 

 

 

 
 
Rightchallenge (Πορτογαλία):  

 
https://rightchallenge.org/  

 
 
 
Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety (Πολωνία): 

 
http://aktywnekobiety.org.pl/ 

 

 

 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; 

Οι τελευταίοι μήνες ήταν αρκετά έντονοι από τότε που η κοινοπραξία άρχισε να εργάζεται για 
τα παραδοτέα του έργου: 

- Αναφορικά με το IO1: Υπό την καθοδήγηση του Rightchallenge, του Πορτογάλου 
εταίρου μας, η τελική έκδοση στην αγγλική γλώσσα, θα πρέπει να είναι έτοιμη έως τα 
τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής, μόνο εμπειρογνώμονες σε τοπικό επίπεδο ήταν σε 
θέση να το δοκιμάσουν. Η ανατροφοδότηση που λάβαμε, επέτρεψε στην κοινοπραξία 
να τελειοποιήσει το πρόγραμμα μαθημάτων και να επιτύχει υψηλής ποιότητας 
αποτελέσματα. Θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα eLearning, τον 
Οκτώβριο του 2020. Θα ακολουθήσουν εκδόσεις στα γερμανικά, ελληνικά, γαλλικά, 
πορτογαλικά και πολωνικά πριν από το τέλος του έτους. 

- Αναφορικά με το ΙΟ2: Το Rural Hub (Ιρλανδία) ηγήθηκε των εργασιών που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού του παραδοτέου. Μια τελική έκδοση στην 
αγγλική γλώσσα υποβάλλεται επί του παρόντος σε δοκιμής μεταξύ επιλεγμένων 
τοπικών εμπειρογνωμόνων. Τα σχόλιά τους θα βοηθήσουν την ομάδα να ολοκληρώσει 
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την αγγλική έκδοση του IO2 που θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 
και να εφαρμοστεί διαδικτυακά μέσω της πύλης INFLUENCERS eLearning λίγο 
αργότερα. Όπως και με το IO1, οι τοπικές εκδόσεις θα είναι διαθέσιμες πριν από το 
τέλος του έτους. 

- -Όσον αφορά το IO3: Ο Γερμανός συντονιστής έργου αναπτύσσει επί του παρόντος 
το προσχέδιο των θεμάτων για το ενδοϋπηρεσιακό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποία 
θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του περιεχομένου. Τρεις οργανισμοί θα 
συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού: το Jugendförderverein 
Parchim / Lübz e.V. (Γερμανία), το Rightchallenge (Πορτογαλία) και το Stowarzyszenie 
Aktywne Kobiety (Πολωνία). 

- Σχετικά με το IO4: Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας μάθησης INFLUENCERS έχει 
προταθεί από την INNOVADE (Κύπρος). Οι Κύπριοι συνεργάτες μας εργάζονται 
τώρα για την επεξεργασία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου, το οποίο θα είναι έτοιμο 
να φιλοξενήσει το περιεχόμενο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των παραδοτέων 1, 2 
και 3. 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί τώρα στη μετάφραση και την 
προσαρμογή του περιεχομένου του IO1 και του IO2 στις γλώσσες των εταίρων του έργου, 
διασφαλίζοντας έτσι την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη. 
Οι Γερμανοί, Πορτογάλοι και Πολωνοί εταίροι θα εργαστούν για την επεξεργασία του 
περιεχομένου του IO3 που θα δοκιμαστεί πρώτα εσωτερικά μέσα στον εκάστοτε εταιρικό 
οργανισμό της κοινοπραξίας πριν από την οριστικοποίηση, τη μετάφραση στις εθνικές 
γλώσσες και τη μεταφορά στην πύλη eLearning. 

Μόλις το υλικό οριστικοποιηθεί και υποβληθεί διαδικτυακά, θα πραγματοποιηθεί μια 
διακρατική εκπαιδευτική εκδήλωση στην Πορτογαλία με τη συμμετοχή επαγγελματιών που 
εργάζονται με νέους, τον Φεβρουάριο του 2021 (θα επιβεβαιωθεί) ούτως ώστε να γίνει η 
δοκιμή του IO3, ενώ παράλληλα το IO1 και το IO2 θα δοκιμαστούν σε κάθε χώρα εταίρο με 
τη συμμετοχή 10 νέων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας ή / και που 
αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας. 

Μην το χάσετε! 

Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στον σύνδεσμο: 
https://www.facebook.com/influencersproject 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας: https://influencersproject.eu/ 
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