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Καλώς ήρθατε στο τελευταίο ενημερωτικό δελτίο 
του έργου INFLUENCERS! 

 
 

INFLUENCERS: Το τέλος 
 
Το έργο μας φτάνει στο τέλος του, καθώς θα ολοκληρωθεί επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου 

2022. Το έργο INFLUENCERS ήταν μια σπουδαία περιπέτεια που διήρκεσε 30 μήνες. Πρέπει 

να πούμε ότι το έργο INFLUENCERS, έχοντας ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2019, 

επηρεάστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού και οι εταίροι μπόρεσαν να συναντηθούν μόνο 

μία φορά στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου - και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τις αλλαγές 

στην ομάδα εντός των οργανισμών-εταίρων- οι περισσότεροι εργάστηκαν μαζί για 

περισσότερα από δύο χρόνια χωρίς να μπορούν να συναντηθούν δια ζώσης... 

  

Αλλά αυτό δεν εμπόδισε τη σύμπραξη να ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο!  

 

Τελευταία νέα 
 

Η δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (LTTA) υλοποιήθηκε τελικά 

διαδικτυακά, από τις 21 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2021, για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών, 

ώστε να μπορούν να παραδώσουν τους πόρους του έργου κατά τη διάρκεια της πιλοτικής 

φάσης - και πέραν αυτής! - στις χώρες τους. Στη συνέχεια, οι εταίροι ήλπιζαν σε μια δια ζώσης 

εφαρμογή των πιλοτικών φάσεων. Αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν σε διαδικτυακή 

πιλοτική εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022. 

Ως εκ τούτου, οι ακόλουθοι πόροι βρίσκονται στο στάδιο της πιλοτικής δοκιμής με 

εκπροσώπους της ομάδας - στόχου: 

- Ένα Πρόγραμμα Διαδικτυακής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

υποστήριξη των νέων που ζουν με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ώστε να αναπτύξουν 

διαδικτυακές κοινωνικές επιχειρήσεις νέας γενιάς (IO1).  

- Ένα Πρόγραμμα με εκπαιδευτικούς πόρους για τον Γραμματισμού στα Ψηφιακά Μέσα & στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που απευθύνεται σε νέους με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση 

υγείας (IO2). 

- Ένα Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα 

νεολαίας, το οποίο τους υποστηρίζει στη χρήση νέων διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης, 

αποκαλύπτει τις δυνατότητες της διαδικτυακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας για νέους με 

αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση και εξηγεί πώς να λαμβάνουν σημαντικά προληπτικά μέτρα 

κατά των πιο κοινών διαδικτυακών απειλών (IO3). 



 

- Μια Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης ως υπηρεσία μιας στάσης, που παρέχει άμεση πρόσβαση 

στην πλήρη σειρά μαθησιακών πόρων που αναπτύχθηκαν (IO4). 

Τελικά βήματα 
 

Για να κλείσει το έργο, οι εταίροι θα οργανώσουν εκδηλώσεις ενημέρωσης και προώθησης, 

για να διαδώσουν τα αποτελέσματα πέρα από την σύμπραξη και να διασφαλίσουν ότι κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να εφαρμόσει την εκπαίδευση του έργου INFLUENCERS στον 

οργανισμό του.  

Επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο της σύμπραξης του έργου, για να μάθετε πότε θα 

πραγματοποιηθεί η τοπική εκδήλωση! 

Μην το χάσετε! 
 

Ακολουθήστε μας στο Facebook στον σύνδεσμο: 

https://www.facebook.com/influencersproject 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://influencersproject.eu/ 

https://www.facebook.com/influencersproject
https://influencersproject.eu/


 

 


