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Περιγραφή του έργου: 

Το "Ε-mploy-me!" είναι ένα καινοτόμο έργο που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA2, του 

οποίου ο κύριος στόχος είναι να προωθήσει την κοινωνικο-

επαγγελματική ένταξη των ανέργων μεταναστριών μέσω της 

ενδυνάμωσής τους και των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Παρατηρείται έντονα η απουσία συγκεκριμένων διακρατικών 

πρωτοβουλιών στην Ευρώπη που προάγουν την ένταξη των 

ανέργων μεταναστριών μέσω τέτοιων καινοτόμων 

μεθοδολογιών. Οι θεμελιώδεις ομάδες-στόχοι του έργου είναι 

σύμβουλοι κοινωνικής εργασίας και μετανάστριες, καθώς το 

"E-mploy-Me!" παρέχει τους απαραίτητους πόρους που έχουν 

ειδικά σχεδιασθεί για να προωθήσουν την πρόσβαση στην 

απασχόληση. Ως αποτέλεσμα, ο αναμενόμενος αντίκτυπος 

του σχεδίου είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση ανέργων 

μεταναστριών στην αγορά εργασίας.  

Το «E-mploy-Me!» Στοχεύει να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας 

Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία η πρόσβαση στην 

απασχόληση αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και 

όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης, σύμφωνα με τη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

 

 
 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα: 

 

Η ηλ. πλατφόρμα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της! Στο πλαίσιο 

του έργου αναπτύχθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία 

απευθύνεται στην κύρια ομάδα-στόχο του προγράμματος: 

μετανάστριες και σύμβουλους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

(www.e-mploy-me.eu) περιέχει ένα ηλεκτρονικό μάθημα που 

αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες:  

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών 

2. Αναζήτηση εργασίας, τεχνολογίες και τεχνικές 

κατανόησης των απαιτήσεων εργασίας 

3. Κοινωνικές δεξιότητες 

4. Κοινωνική ένταξη 

 

Κάθε ενότητα περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τα σχετικά 

θέματα και σύντομες δραστηριότητες για να ελέγξει την 

κατανόηση του υλικού από το χρήστη. Οι ενότητες, καθώς 

και η ιστοσελίδα του έργου, διατίθενται σε πέντε γλώσσες: 

Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Γερμανικά. Το 

ηλεκτρονικό μάθημα κοινωνικής και εργασιακής ένταξης 

οδηγεί σε αυξημένες δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα 

της ψηφιακής παιδείας και μέσων ενημέρωσης, καθώς και 

στην αυξημένη χρήση των κοινωνικών δικτύων για 

επαγγελματικούς σκοπούς. 

 

Επόμενα βήματα: 

 

Στις 18-22 Νοεμβρίου 2019, οι εταίροι του έργου θα 

παραστούν στην κοινή εκπαίδευση προσωπικού στη 

Λευκωσία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσουν 

τις ενότητες της ηλ. πλατφόρμας, θα αξιολογήσουν την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα λάβουν ανατροφοδότηση και 

θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους για να οργανώσουν 

εκπαιδεύσεις στις χώρες τους. Η δραστηριότητα κατάρτισης 

διάρκειας 5 ημερών θα συγκεντρώσει συνολικά δέκα 

συμμετέχοντες από τους οργανισμούς των εταίρων του 

έργου. 

 

Οι εταίροι του έργου 

 
● MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SL – Ισπανία 

(διαχειριστής του έργου) 

● EUFRAK – EuroConsults Berlin GmBH – Γερμανία 

● PRISM – Promozione Internazionale Sicilia-Mondo – Ιταλία 

● Verein Multikulturell – Αυστρία 

● CSI – Center for Social Innovation LTD – Κύπρος 

 

http://www.e-mploy-me.eu/

