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FOSTERING FEMALE ENTREPRENEURSHIP MINDSET 

Καλώς ήλθατε στο ενημερωτικό δελτίο του έργου FFEM. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες 

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του έργου και τα επόμενα βήματα. 

Το έργο στοχεύει στην προώθηση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

αυτοαπασχόλησης αναπτύσσοντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης για γυναίκες που 

κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό. 

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις του έργου στα ενημερωτικά δελτία που 

λαμβάνετε, ακολουθώντας την επίσημη σελίδα στο Facebook αλλά και στον ιστότοπό 

μας https://ffem.eu/en/home/ 

 

Εναρκτήρια συνάντηση 

Στις 9-10 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η 

εναρκτήρια συνάντηση στη Λισαβόνα της 

Πορτογαλίας από τον εταίρο Mindshift Talent 

Advisory και με τη συνεργασία και συμμετοχή 

όλων των εταίρων του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης η 

κοινοπραξία συζήτησε για τη μελλοντική 

συνεργασία, με ένα σχεδιασμό δράσεων και κοινών μεθόδων εργασίας. Επιπλέον, 

καθορίστηκαν οι ομάδες-στόχοι που καλύπτονται από τις δραστηριότητες του έργου, 

καθώς και τα επόμενα βήματα ώστε να ξεκινήσει η ανάπτυξη των Πνευματικών 

Προϊόντων και των εργαλείων-μέσων διάδοσης του έργου. 

 

https://ffem.eu/en/home/
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Δραστηριότητες εταίρων 

Όλοι οι εταίροι εργάζονται από την αρχή του έργου για την ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων που είναι υπεύθυνοι. Επιπλέον, οι πρώτες επαφές και οι δράσεις 

διάδοσης έχουν πραγματοποιηθεί μέσω συναντήσεων με οργανισμούς, δημοσιεύσεις 

στο Facebook και στον ιστότοπο του έργου. 

 

UCE 

Το UCE, ως συντονιστής του έργου, είναι υπεύθυνο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

μεταξύ των εταίρων και της εθνικής αρχής, τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος του 

έργου, τη διεξαγωγή διμερών συμφωνιών, τη δημιουργία οικονομικού επιμερισμού και 

την παρακολούθηση της σωστής οικονομικής διαχείρισης. Εκτός αυτού, το UCE υπήρξε 

συντονιστής της εναρκτήριας και της 2ης συνάντησης παρέχοντας τεχνική και 

υλικοτεχνική υποστήριξη, όπως τη δημιουργία κοινής πλατφόρμας για το υλικό εργασίας, 

οργάνωση κλήσεων skype, δημιουργία ατζέντας, σύνταξη πρακτικών συναντήσεων 

κ.λπ. για τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης του έργου. 

Επιπλέον, το UCE συμμετείχε στην ανάλυση των αναγκών της ομάδας-στόχου που 

διεξήγαγε η Mindshift και θα συμβάλει στην ανάπτυξη τριών ενοτήτων με βάση τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπονται από τα Πνευματικά Προϊόντα του έργου. 

Petra Patrimonia Corsica 

Η Petra Patrimonia είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

σχετικά με τις «Επιχειρηματικές δεξιότητες». Συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση στη 

Λισαβόνα (Πορτογαλία) παρουσιάζοντας την πρότασή της για την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος κατάρτισης. Με τη συμβολή όλων των εταίρων του έργου, επιλέχθηκαν 

6 επιχειρηματικές δεξιότητες που θα αναπτυχθούν στο έργο FFEM. 

Mindshift Talent Advisory 

Η Mindshift διεξήγαγε, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, την ηλεκτρονική έρευνα 

για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών κατάρτισης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Συνολικά 36 μέλη των τοπικών ομάδων εργασίας (επαγγελματίες που εργάζονται με 

γυναίκες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι 

και άλλοι εμπειρογνώμονες) παρείχαν τα σχόλιά τους και προσδιόρισαν τα βασικά 

στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στα τρία προγράμματα κατάρτισης του FFEM: 

i) Επιχειρηματικές ικανότητες, ii) Επικοινωνιακές δεξιότητες για επιχειρηματίες, iii) 

Συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

Gdoce 

Ο εταίρος Gdoce, υπεύθυνος για τη διάδοση και την επικοινωνία του έργου, έχει 

αναπτύξει ένα πακέτο με οδηγίες για την προώθηση του έργου σε συνεργασία με τους 
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υπόλοιπους εταίρους. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την επίσημη ιστοσελίδα και τη 

σελίδα στο Facebook, το λογότυπο του έργου και άλλο υλικό διάδοσης που θα 

χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, έχουν συνεργαστεί 

με τους υπόλοιπους εταίρους για την υλοποίηση του έργου έως τώρα. 

Viva Femina 

Το Viva Femina, γυναικείο ίδρυμα, είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος σχετικά με το θέμα «Συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής 

ζωής». Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια καινοτόμος και σύγχρονη κατάρτιση για 

γυναίκες που κινδυνεύουν με κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, έχουν συγκεντρώσει 

στην Πολωνία επαγγελματίες στους τομείς των φυλετικών διακρίσεων, αγοράς εργασίας 

και αναπηρίας. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως υπερήφανος συνεργάτης του έργου FFEM, συμμετείχε 

στη εναρκτήρια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. 

Μεταξύ άλλων, το Π.Θ.  παρουσίασε ένα λεπτομερές σχέδιο διάδοσης και χρήσης των 

αποτελεσμάτων του έργου μαζί με μια σύντομη παρουσίαση, αλλά και τη δομή και 

οδηγίες για το 6ο Πνευματικό Προϊόν. Μια τοπική ομάδα εργασίας 5 μελών 

δημιουργήθηκε και συνέβαλε σημαντικά, παρέχοντας τα σχόλιά τους σχετικά με τα 

βασικά στοιχεία που εξετάστηκαν στην έρευνα. Το Π.Θ., ως ενεργός εταίρος του έργου, 

θα αναπτύξει τρεις ενότητες με βάση τα τρία εκπαιδευτικά προγράμματα i) 

Επιχειρηματικές ικανότητες, ii) Επικοινωνιακές δεξιότητες για επιχειρηματίες, iii) 

Συνδυασμός επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

 

Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση 

 

Με συντονιστή το UCE, η δεύτερη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία διαδικτυακά στις 31 Μαρτίου 2020 με τη συμμετοχή των 5 εταίρων, λόγω της 

απαγόρευσης ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη. 

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας του Covid 19, το UCE έχει σχεδιάσει εναλλακτικά 

σχέδια εργασίας για να εξασφαλιστεί η ομαλή εκτέλεση όλων των δράσεων του έργου, 

ενώ οι υπόλοιποι οργανισμοί-εταίροι εργάστηκαν για να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες 

δραστηριότητές τους. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδικτυακές συναντήσεις μέσω 
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Skype πριν από τη δεύτερη διακρατική συνάντηση, ώστε όλοι οι εταίροι να μπορούν να 

προετοιμαστούν κατάλληλα. Η ατζέντα της συνάντησης και το πλάνο εργασίας για κάθε 

εταίρο επιβεβαιώθηκαν κατά τις συναντήσεις μέσω Skype. Το υλικό εργασίας 

μεταφορτώθηκε σε έναν κοινό διαδικτυακό χώρο εκ των προτέρων για την κατάλληλη 

προετοιμασία των εταιρών. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν και επιβεβαίωσαν  τα 

πρότυπα για την ανάπτυξη των ενοτήτων των Πνευματικών Προϊόντων και της 

διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης. Επιπλέον, στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

ποιοτικός έλεγχος του έργου, αναπτύχθηκαν οι στρατηγικές επικοινωνίας και τα μέτρα 

για την επερχόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Κορσική. 

 

Επόμενα βήματα 

Το UCE θα συνεχίσει να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη και συνολική 

καθοδήγηση για την ομαλή ανάπτυξη όλων των επερχόμενων εργασιών και 

δραστηριοτήτων. Οι εταίροι θα εργαστούν τους επόμενους μήνες για την ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας C1.  

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

https://ffem.eu/en/home/  

 Facebook: FFEM 

https://ffem.eu/en/home/

