
 

 
 

 

 

 

ΠΡ: 20.12.2021: Entre4all στην τελική ευθεία 

Το ENTRE4ALL είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο την παροχή 

κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα για άτομα με αναπηρία. Οι έξι 

οργανισμοί-εταίροι Center Ponovne Uporabe (Σλοβενία), RIC Novo Mesto 

(Σλοβενία), Emphasys Centre (Κύπρος), Εqualizent (Αυστρία), Kentro AMEA 

Agios Lazaros (Κύπρος) και ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

(Ελλάδα) είναι εμπειρογνώμονες στους τομείς της εκπαίδευσης και της 

κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

Καθώς το έργο Entre4all που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 βρίσκεται στην τελική 

ευθεία, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια αναδρομή και να δούμε τι κατάφερε να επιτύχει 

το έργο προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση και τις ικανότητες των ατόμων με 

αναπηρία που θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. 

Η σύμπραξη ανέπτυξε ένα εργαλείο χαρτογράφησης, το οποίο παρουσιάζει 

πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας από και για άτομα με αναπηρία. Αυτό 

είναι μια εξαιρετική αρχή για τους επίδοξους επιχειρηματίες, ώστε να εμπνευστούν 

και να δουν τι έχουν ήδη κάνει άλλοι άνθρωποι. 

Με βάση διάφορες έρευνες, οι εταίροι του έργου ανέπτυξαν μια πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης με εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρία που θέλουν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες. 23 

εκπαιδευτές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν 

μέντορες του Entre4all κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής διακρατικής εβδομάδας 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών το καλοκαίρι του 2021. Οι μέντορες του Entre4all ήταν στη 

συνέχεια σε θέση να παραδώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης Entre4all σε τοπικό 

επίπεδο σε συνολικά 48 άτομα με αναπηρία. Αυτές οι τοπικές δραστηριότητες 

κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν στα νεοσύστατα κέντρα κατάρτισης Entre4all στην 

Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σλοβενία. Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν 

δεξιότητες μέσω των τεσσάρων (4)κύριων ενοτήτων επιχειρηματικών, ψηφιακών, 

οικονομικών και κοινωνικών ικανοτήτων. Για τις προαιρετικές ενότητες, οι εταίροι του 

έργου αποφάσισαν να δημιουργήσουν βίντεο κινουμένων σχεδίων που 

παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες ατόμων με αναπηρία που έχουν ήδη 

εκπληρώσει ή θέλουν να εκπληρώσουν τα επιχειρηματικά τους όνειρα. Οι 

συμμετέχοντες βραβεύτηκαν με Open Badges. 

Συνολικά, το έργο Entre4all σημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι εταίροι του έργου και 

άλλοι οργανισμοί είναι ευτυχείς να συνεχίσουν να εργάζονται με τα αποτελέσματα του 

έργου που θα αναπτυχθούν στο μέλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Entre4all στη 

διεύθυνση https://www.Entre4all.eu/ ή παρακολουθήστε τα τελευταία νέα 

ακολουθώντας του Entre4all στο Facebook (https://www.facebook.com/Entre4all/ ), 

στο Instagram (https://www.instagram.com/Entre4all/ ) ή στο YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCFcWIxhCtF-63fsS5mlcIrQ). 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

https://www.entre4all.eu/
https://www.facebook.com/entre4all/
https://www.instagram.com/entre4all/
https://www.youtube.com/channel/UCFcWIxhCtF-63fsS5mlcIrQ
https://www.instagram.com/entre4all/
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