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 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ EMPOWER  

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EMPOWER είναι μια νέα πρωτοβουλία Erasmus+, που 

αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της δυνατότητας επέκτασης νέων 

και υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα θα στηρίξει τους νέους 

επιχειρηματίες, αναπτύσσοντας νέες μαθησιακές συνεργασίες μεταξύ του κόσμου της 

εργασίας και της παροχής υπηρεσιών για τη νεολαία. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το EMPOWER θα αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών 

πόρων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με 

νέους (youth workers). Στο πλαίσιο του EMPOWER, θα δημιουργηθεί; 

- ένα προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα υποστηρίζει ιδιοκτήτες 

κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νέους 

επιχειρηματίες και θα βελτιώνει τις ικανότητες ψηφιακής επιχειρηματικότητας των 

νέων επιχειρηματιών και της νεολαίας μέσω δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων. 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί βασίζεται στη δημιουργία καινοτόμου 

εκπαιδευτικού υλικού, όπως παιχνίδια προσομοίωσης, μη τυπικές και άτυπες 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και ένα μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC): 

«EMPOWER για τη βιωσιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και την 

παρουσίαση πολλών παιχνιδοποιημένων μαθησιακών πόρων». 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

Η κοινοπραξία EMPOWER ξεκίνησε τις εργασίες της στις 18 Φεβρουαρίου 2022. Οι 

εκπρόσωποι των επτά οργανισμών-εταίρων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 

Κύπρο, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία συναντήθηκαν διαδικτυακά για 

να συζητήσουν τα πρώτα τους βήματα και να αρχίσουν να σχεδιάζουν τις εργασίες τους. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι του έργου είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν τις λεπτομέρειες των τριών βασικών δράσεων του προγράμματος και 

έθεσαν τις βάσεις για την υλοποίηση του έργου σε όλα τα επίπεδα (διαχείριση του 

έργου, οικονομικά, διάδοση και διασφάλιση ποιότητας). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Η κοινοπραξία EMPOWER αναπτύσσει ένα δομημένο εκπαιδευτικό πακέτο 

σχεδιασμένο για youth workers, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και οποιονδήποτε 

ενδιαφέρεται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Καθώς η κοινοπραξία 

ολοκληρώνει τη φάση της έρευνας, θα αρχίσει να αναπτύσσει και να εφαρμόζει πιλοτικά 

το εκπαιδευτικό υλικό. 

 

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ;  

• Παιχνίδι προσομοίωσης - Άνοιξη 2022 

• Εγχειρίδιο οδηγιών - Χειμώνας 2023 

Facebook 

https://www.facebook.com/empowerproject.eu
facebook.com/me

