
 

 To Έργο JIMINY (2019-1-RO01-KA204-063136) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιωμάτων, 
Ισότητας και Ιθαγένειας (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υλικό του παρόντος εγγράφου 
αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συντακτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται να 
καταστεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.   

Άρθρο #1. Οκτώβριος 2020 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή 
Δράση JIMINY; 
 

Η Δράση JIMINY χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω 
του προγράμματος Erasmus+ και αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας για την καινοτομία και 
την ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 

O τίτλος του Ευρωπαϊκού Έργου (JIMINY) 
προέρχεται από γράμματα της αγγλικής φράσης 
«Journey to Increase your techniques of eMotional 
Intelligence, digital awareΝess and entre-
preneurship lifestYle» και στα ελληνικά θα το 
μεταφράζαμε ως «Ταξίδι για την αύξηση των 
τεχνικών της συναισθηματικής νοημοσύνης, της 
ψηφιακής ευαισθητοποίησης και του επιχειρη-
ματικού πνεύματος & τρόπου ζωής»! 

Όσο για το λογότυπο της Δράσης; Ίσως σας 
θυμήσει τον…. Τζίμινι Κρίκετ (αγγλικά: Jiminy 
Cricket), τον φανταστικό χαρακτήρα της Disney, 
βασισμένο στο «Τριζόνι που μιλάει» της παιδικής 
νουβέλας του Κάρλο Κολόντι, «Οι Περιπέτειες του 
Πινόκιο»! 

Ποιοι είναι οι στόχοι του JIMINY; 
 
Το Έργο JIMINY φιλοδοξεί να συμβάλλει στην 
ενίσχυση των τεχνικών συναισθηματικής νοημο-
σύνης, της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και του 
επιχειρηματικού πνεύματος σε άτομα από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που επιθυμούν να 
αυξήσουν τις ευκαιρίες επαγγελματικής τους 
απασχόλησης και να βελτιώσουν, ευρύτερα, τον 
τρόπο σκέψης τους.  

Ταυτόχρονα η Δράση στοχεύει και στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων για εκπαιδευτές ενηλίκων στις χώρες 
των εταίρων, ιδίως εθελοντές εκπαιδευτές 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εκπαιδευτές σε 
ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας, πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, οργανώ-
σεις που εργάζονται για την υποστήριξη 
προσφύγων, μεταναστών κ.α. 

Πως θα επιτευχθούν οι στόχοι του JIMINY; 

 Μέσω του «Εγχειρίδιου Αυτοβοήθειας JIMINY», 
το οποίο θα παρέχει διάφορες τεχνικές για τη 
βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης, 
της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και του 
επιχειρηματικού πνεύματος. 

 Μέσω του «Προσωπικού Εκπαιδευτή JIMINY», 
ο οποίος, θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες 
μάθησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Ο 
Προσωπικός Εκπαιδευτής JIMINY θα είναι σε 
θέση να διαγνώσει τις ατομικές ανάγκες και να 
προσφέρει μια εξατομικευμένη μαθησιακή 
πορεία. 

 

Γνωρίστε τους εταίρους της Δράσης JIMINY: 

 ADES- Ρουμανία www.adescda.ro 
 CWEP- Πολωνία cwep.eu 
 SΥMPLEXIS- Ελλάδα www.symplexis.eu/  
 MINDSHIFT- Πορτογαλία www.mindshift.pt  
 INNO HUB- Ισπανία 

www.valenciainnohub.com 
 CCS- Ιρλανδία www.ccseducation.com 
 LABC- Ιταλία www.labcentro.it 

Journey to Increase 
your techniques of eMotional 
Intelligence, digital awareΝess 
and entrepreneurship lifestYle 


