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Το έργο UPthEM 

Το έργο Erasmus+ Upskilling Pathways for Employability – UpthEM που βασίζεται 

σε καινοτομικούς μεθόδους για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας 

σε ενήλικες από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, ολοκληρώνει τα αποτελέσματα και τις 

δραστηριότητές του τον Οκτώβριο του 2021.  Το πρόγραμμα κατάρτισης UPthEM για  

μελλοντικούς επιχειρηματίες περιλάμβανε επίσης μια εκδήλωση συνεκπαίδευσης για 

εκπαιδευτές ενηλίκων από τις πέντε συμμετέχουσες χώρες και πραγματοποιήθηκε στη 

Γρανάδα ώστε να εφαρμοστεί το πρόγραμμα πιλοτικά με τη συμμετοχή 50 ενήλικων από τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Επιπλέον, 

δημιουργήθηκαν 50 βίντεο, τα οποία παρουσιάζουν παρακινητικές ιστορίες επιτυχημένων 

ανθρώπων που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην επαγγελματική τους καριέρα, αλλά τα 

κατάφεραν.   

Τα αποτελέσματα του έργου UPthEM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης και σε σχετικές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης υπό την 

καθοδήγηση των ευρωπαϊκών δικτύων.   

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης UPthEM 

Το πρόγραμμα κατάρτισης UpthEM είναι το κύριο αποτέλεσμα του έργου UpthEM 

Erasmus+. Συνδυάζει προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και 

απασχολησιμότητας με ασκήσεις προσομοίωσης ρόλων σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης 

εργασίας ή ίδρυσης επιχείρησης. Περιλαμβάνει ένα γενικό μέρος και 4 ενότητες: 

❖ Κοινωνική και επαγγελματική ενδυνάμωση  

❖ Ευκαιρίες κατάρτισης και επιχειρηματικότητα 

❖ Δημιουργική σκέψη και ανάπτυξη αυτοεκτίμησης 

❖ Πράσινη επιχειρηματικότητα και βιωσιμότητα 

 

Οι ενότητες του προγράμματος αποσκοπούν στην επέκταση και ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων ενηλίκων και στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας και αυτοπεποίθησης. Κάθε ενότητα έχει ένα θεωρητικό μέρος που 

προσφέρει ένα σύνολο διδακτικών και μαθησιακών πόρων, καθώς και οδηγίες για τους 

συντονιστές, ενώ υπάρχουν επίσης και εργαλεία αξιολόγησης.  

 

Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε το πρόγραμμα UPthEM 

https://stimmuli.eu/wp-content/uploads/2021/09/UpthEm-Training-Programme_GR.pdf
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Κατάρτιση Εκπαιδευτικών 

Η κατάρτιση των εκπαιδευτών και συντονιστών του προγράμματος UPthEM για 

μελλοντικούς επιχειρηματίες από μη προνομιούχα περιβάλλοντα πραγματοποιήθηκε σε 

υβριδική μορφή στη Γρανάδα της Ισπανίας, στις 4 με 7 Οκτωβρίου 2021. 

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος UPthEM 

Η πιλοτική δοκιμή του προγράμματος κατάρτισης UpthEM με εκπροσώπους των 

ομάδων-στόχων πραγματοποιήθηκε στις 5 συμμετέχουσες χώρες το δεύτερο δεκαπενθήμερο 

του Οκτωβρίου 2021. Το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε άτομα από 

τέσσερις διαφορετικές ομάδες: άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικοπολιτισμικά 

μειονεκτήματα (που σχετίζονται με το φύλο, την εθνικότητα ή τη θρησκεία), οικονομικά 

μειονεκτήματα (που σχετίζονται με την ανεργία και τη φτώχεια), γεωγραφικά μειονεκτήματα 

(που ζουν σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές με περιορισμένες ευκαιρίες 

απασχόλησης και υψηλότερο, σε σχέση με άλλες περιοχές, ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας) 

και την ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Αυτές οι τέσσερις ομάδες αποκλείονται συχνά από 

τις ευκαιρίες για δια βίου μάθηση σε κεντρικό επίπεδο. 

Εκδηλώσεις διάδοσης αποτελεσμάτων 

Πέντε εκδηλώσεις για διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιήθηκαν στις 

πέντε συμμετέχουσες χώρες, στις οποίες παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες, οι εκροές και τα 

αποτελέσματα του έργου UPthEM. Αποτελούν το κλειδί για τη μελλοντική εφαρμογή του 

προγράμματος κατάρτισης και τη συμβολή του στη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης για 

άτομα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, ενώ συζητήθηκαν συγκεκριμένες ιδέες για τη 

μελλοντική εφαρμογή του προγράμματος για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

 


