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FOSTERING FEMALE ENTREPRENEURSHIP MINDSET 

Καλώς ήλθατε στο 2o ενημερωτικό δελτίο του έργου. Είτε μας 

παρακολουθείτε από την αρχή του έργου, είτε μόλις εγγραφήκατε, θα 

θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή και την υποστήριξή 

σας! 

 

Η εποχή της πανδημίας 

Η πανδημία έχει επηρεάσει τα ευρωπαϊκά έργα καθώς πολλές δραστηριότητες έχουν 

ακυρωθεί ή αναβληθεί, ενώ άλλες έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία διαδικτυακά. 

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του FFEM εργάζονται για την ανάπτυξη του 

περιεχομένου για τα τρία προγράμματα μαθημάτων σχετικά με την κατάρτιση στην 

επιχειρηματικότητα. 

Το περιεχόμενο της δια ζώσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης ήδη αξιολογείται από τις 

Τοπικές Ομάδες Εργασίας, προκειμένου να υπάρχει επικύρωση από εξωτερικούς 

φορείς. Εκτός αυτού, κατά τη διάρκεια της C1 δραστηριότητας τρεις εκπαιδευτές από 

κάθε χώρα-εταίρο θα λάβουν μέρος σε ένα εργαστήριο 3 ημερών όπου θα δοκιμάσουν 

τόσο τη δια ζώσης όσο και τη διαδικτυακή εκπαίδευση. 

Με αυτό, στοχεύουμε στη λήψη σχολίων για τη βελτίωση όχι μόνο του περιεχομένου, 

αλλά και της εκπαιδευτικής εμπειρίας, των οπτικών παραγόντων και της διαδικτυακής 

πλατφόρμας. 

 

Διαδικτυακή εργασία 
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Για όλες τις δραστηριότητες και για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις μέσω Skype κατά τη διάρκεια του έτους. Ο 

εταίρος UCE, ως συντονιστής του έργου, είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση κάθε 

διαδικτυακής συνάντησης. Οι εταίροι είναι επίσης υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους και την αξιολόγησή τους μαζί με την υπόλοιπη κοινοπραξία κατά τη 

διάρκεια αυτών των συναντήσεων μέσω διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης, όπως μέσω 

των Τοπικών Ομάδων Εργασίας, ερωτηματολόγια κ.λπ. 

SKYPE ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

   

  

 

 

Εκπαιδευτική δραστηριότητα C1  

Η Petra Corsica θα είναι η υπεύθυνη για αυτήν την τριήμερη εκπαιδευτική εμπειρία, με 

την υποστήριξη και τον συντονισμό των υπόλοιπων εταίρων. 

Αρχικά οι εταίροι συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα C1 δια ζώσης 

μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, αλλά, λόγω των διαφορετικών περιορισμών 

και συστάσεων στις χώρες των εταίρων, όλοι συμφώνησαν να την αναβάλουν στο τέλος 

του έτους και να πραγματοποιήσουν μια διαδικτυακή εκπαίδευση. 

Οι εταίροι εργάζονται σκληρά ώστε η εκπαίδευση να είναι όσο το δυνατόν πιο κερδοφόρα 

και να διασφαλιστεί ότι τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα βοηθήσουν τα 

αποτελέσματα του έργου. 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

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

 Facebook: FFEM 

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