Project Number:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο Entre4all στοχεύει στην παραγωγή
εκπαιδευτικού υλικού και σετ εργαλείων για άτομα
με αναπηρίες που θα τους επιτρέψουν να
αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές
δεξιότητες και να δημιουργήσουν τη δική τους
κοινωνική επιχείρηση.

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Συντονιστές

Σ Ε Π ΟΙ Ο Υ Σ Σ ΤΟ Χ Ε Υ ΕΙ Τ Ο Ε ΡΓ Ο ?
• Άμεση ομάδα στόχου: νέοι ενήλικες με
προβλήματα κινητικότητας
• Έμμεση ομάδα στόχου: εκπαιδευτές ενηλίκων ,
κοινωνικοί λειτουργοί, εμπειρογνώμονες,…

Επικοινωνήστε
μαζί μας:
entre4all.eu

Partners

facebook.com/entre4all

@entre4al

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
Από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου, η δραστηριότητα εκπαίδευσης του εκπαιδευτή
πραγματοποιήθηκε στο Διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν
εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που θα ηγηθούν της πιλοτικής εκπαίδευσης
του εκπαιδευτικού προγράμματος ENTRE4ALL ως μέντορες. Υπήρχαν 24
συμμετέχοντες από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Σλοβενία.
Εισήχθησαν στην πλατφόρμα ENTRE4ALL και στο εκπαιδευτικό υλικό και
έδωσαν πολύτιμα σχόλια στους συνεργάτες του έργου. Σε όλους τους
συμμετέχοντες απονεμήθηκε το σήμα ENTRE4ALL Mentors.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENTRE4ALL
Η πλατφόρμα ENTRE4ALL είναι πλέον online και έτοιμη για
χρήση. Είναι διαθέσιμΗ στα Αγγλικά, στα Γερμανικά, στα
Ελληνικά και στα Σλοβενικά. Άτομα με αναπηρία, που
ονειρεύονται να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, μπορούν να
αποκτήσουν επιχειρηματικές, ψηφιακές, οικονομικές και
κοινωνικές δεξιότητες εκεί. Μετά την ολοκλήρωση μιας
ενότητας, οι επιτυχείς χρήστες απονέμονται με ένα open
badge. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://academy.entre4all.eu/

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ
Η αίτηση ENTRE4ALL είναι online και έτοιμη να υπογραφεί. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας για
να διασφαλίσουμε την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν
ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες για να αποκτήσουν ανεξαρτησία
και αυτονομία. Ως υπογράφοντες, επιδεικνύετε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη σας για το έργο,
για τα κέντρα υποστήριξης της κοινότητας ENTRE4ALL και τους σύμβουλους μας. Η αίτηση είναι
διαθέσιμη στο https://entre4all.eu/en/petition/ και μπορεί να υπογραφεί από οργανισμούς ή άτομα.

