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Καλώς ήλθατε στο τρίτο 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 έχει 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. (ΙΟ1) 

- Ένα Πρόγραμμα Γραμματισμού στα Ψηφιακά Μέσα & στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που 
για νέους με αναπηρίες ή / και που αντιμετωπίζουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας. (IO2) 

- 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. (IO4). 

 

Τελευταία νέα 

Από την αρχή του έργου, οι εταίροι έχουν αναπτύξει το περιεχόμενο για τα κύρια 
αποτελέσματα του έργου. Ωστόσο, το τέλος του έργου έχει παραταθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2022 για να επιτρέψει σε όλους τους εταίρους να οργανώσουν τοπικές πιλοτικές εφαρμογές 
στις χώρες τους, ελπίζοντας ότι η κρίση του Covid-19 θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. 

Έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Τα αποτελέσματα αυτού του προγράμματος σπουδών έχουν οριστικοποιηθεί από την 
RightChallenge (ο επικεφαλής εταίρος αυτού του Παραδοτέου) και τους εταίρους. Έχουν 
μεταφράσει τα βίντεο του προγράμματος σπουδών στα πολωνικά, ελληνικά, γαλλικά, 
γερμανικά και πορτογαλικά και οι εταίροι εργάζονται τώρα για τη μετάφραση των ενοτήτων. 



 

Οι τελικές εκδόσεις του Προγράμματος Σπουδών σε όλες τις γλώσσες θα είναι έτοιμες μετά το 
καλοκαίρι και όλοι οι εταίροι θα οργανώσουν πιλοτικές εφαρμογές τον Οκτώβριο με 10 νέους 
που ζουν με αναπηρία ή μακροχρόνια κατάσταση υγείας. 

Πρόγραμμα Γραμματισμού στα Ψηφιακά Μέσα και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Όλο το περιεχόμενο του Προγράμματος Γραμματισμού στα Ψηφιακά Μέσα και στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης έχει αναπτυχθεί και μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων. Τα 
σχετικά βίντεο είναι επίσης διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας. Θα οργανωθεί 
επίσης εκπαίδευση για 10 νέους που ζουν με αναπηρία ή μακροχρόνια πάθηση υγείας για τη 
δοκιμή αυτού του Προγράμματος Γραμματισμού. 

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης 

Μια διακρατική εκδήλωση κατάρτισης ήταν προγραμματισμένη για να πραγματοποιηθεί στην 
Πορτογαλία τον Σεπτέμβριο, στην οποία θα συμμετείχαν 2 λειτουργοί νεολαίας. Ωστόσο, λόγω 
της πανδημίας του Covid-19, οι συνεργάτες αποφάσισαν τελικά να οργανώσουν την 
εκπαίδευση διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 
2021. Οι εταίροι θα λάβουν υπόψη τα σχόλια των συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα και θα 
οργανώσουν τοπική εκπαίδευση με 8 επιπλέον εργαζόμενους για νέους στις χώρες τους.  
 

Πύλη Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης είναι σχεδόν έτοιμη στις γλώσσες των εταίρων και θα είναι 
λειτουργική για την διαδικτυακή εκπαίδευση τον Σεπτέμβριο του 2021. 

 

Μην το χάσετε! 

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

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

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


 

 


