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 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ   

Καλώς ήρθατε στο 3Ο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος, είτε 

μας ακολουθείτε από την αρχή του προγράμματος, είτε μόλις 

μπήκατε στο ταξίδι μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για το 

ενδιαφέρον σας και την υποστήριξή σας! 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι σχεδόν έτοιμο! 

Η πανδημία COVID εξακολουθεί να επηρεάζει τη διεθνή συνεργασία, ωστόσο 

έχει επίσης δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για να συνεχίσουμε να επενδύουμε και 

να αναπτύσσουμε διαδικτυακά εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε με τους εταίρους μας παρά το πού ζούμε. Τα διαδικτυακά εργαλεία είναι οι 

καλύτεροι φίλοι μας τον τελευταίο καιρό! 

 Από τις 9 έως τις 11 Δεκεμβρίου η σύμπραξη πραγματοποίησε τη δραστηριότητα 

FFEM C1, όπου όλο το υλικό που αναπτύχθηκε δοκιμάστηκε με μελλοντικούς 

εκπαιδευτές από κάθε χώρα-εταίρο. Η ομάδα συμμετείχε σε μια 5ωρη εκπαίδευση κάθε 

μέρα και, στο τέλος, συμπλήρωσαν ένα τεστ αξιολόγησης προκειμένου να παράσχουν 

τα σχόλιά τους, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα του 

έργου! 

Μετά την εκπαίδευση, όλοι οι εταίροι συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στο υλικό 

που αναπτύχθηκε, καθώς και στις μεταφράσεις, ώστε να είναι όλα έτοιμα για το επόμενο 

στάδιο: Η πιλοτική εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής, μια 

ομάδα εκπαιδευτικών και μια ομάδα νέων γυναικών επιχειρηματιών από κάθε χώρα θα 

συμμετάσχουν προκειμένου να δοκιμάσουν την πλατφόρμα, το υλικό που αναπτύχθηκε 

και τη μεθοδολογία της. Μετά από αυτή την εκπαιδευτική περίοδο όλοι θα μοιράζονταν 
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τις απόψεις, τις προτάσεις και τη γενική αξιολόγησή τους μέσω της χρήσης 

ερωτηματολογίων και της άμεσης επικοινωνίας με τους εταίρους 

Μπορείτε τώρα να ελέγξετε την ιστοσελίδα μας και να επισκεφθείτε την 

πλατφόρμα. Επίσης, θα εκτιμήσουμε τα σχόλιά σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

υλικού! 

https://ffem.eu/en/training/  

4Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  (ONLINE) 

Τον Μάιο του 2021 οι εταίροι πραγματοποίησαν την 4η διακρατική τους 

συνάντηση μέσω διαδικτύου για να ελέγξουν την πρόοδο των διαφόρων εργασιών και 

την εξέλιξη του έργου. Η σύμπραξη συζήτησε την κατάσταση της πιλοτικής εφαρμογής 

σε κάθε χώρα, την πρόοδο των περιπτωσιολογικών μελετών που συγκεντρώθηκαν, την 

κατάσταση των εγγράφων πολιτικής και τον τρόπο οριστικοποίησης όλων των 

δραστηριοτήτων μας πριν από τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις όπου θα 

παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου 

 

 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πορτογαλία : 

Στην Πορτογαλία, η πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε σε μικτή μορφή, 

δηλαδή σε απευθείας σύνδεση και πρόσωπο με πρόσωπο. 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται με γυναίκες που κινδυνεύουν από κοινωνικό 

αποκλεισμό δοκίμασαν τα αποτελέσματα του έργου FFEM εξ αποστάσεως, ενώ οι 

εκκολαπτόμενες γυναίκες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορες 

μαθησιακές δραστηριότητες σε μια δια ζώσης συνεδρία και στη συνέχεια να 

συμμετάσχουν σε αυτοκατευθυνόμενη μάθηση για μια περίοδο δύο εβδομάδων για να 

https://ffem.eu/en/training/
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εξερευνήσουν σε βάθος το μαθησιακό περιεχόμενο, με το δικό τους ρυθμό και σύμφωνα 

με τα δικά τους ενδιαφέροντα. Και οι δύο ομάδες υποστηρίζονταν καθ' όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας από τους διαμεσολαβητές της Mindshift, οι οποίοι απαντούσαν στα 

ερωτήματά τους και συγκέντρωναν τα πολύτιμα σχόλια των συμμετεχόντων. 

 

Ισπανία:  

Στην Ισπανία, τόσο η πιλοτική εφαρμογή για τους εμπειρογνώμονες όσο και για 

την ομάδα των νέων γυναικών επιχειρηματιών πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω 

των περιορισμών του COVID. Σε μια πρώτη συνάντηση προχωρήσαμε στην 

παρουσίαση του υλικού και της πλατφόρμας. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

ήμασταν σε επαφή με τις συμμετέχουσες για να λύσουμε κάθε πιθανό πρόβλημα ή 

αμφιβολία, καθώς και για να τις βοηθήσουμε όταν χρειάζονταν υποστήριξη.  

Στο τέλος της πιλοτικής εφαρμογής, συζητήσαμε όλοι μαζί τις πιθανές δυσκολίες που 

παρουσιάστηκαν, καθώς και τυχόν βελτιώσεις ή προσωπικές απόψεις σχετικά τόσο με 

το υλικό όσο και με την πλατφόρμα. Ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν το υλικό και την κατάρτιση και 

επίσης να μοιραστούν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, ώστε να τις έχουν υπόψη τους 

όταν όλη η κοινοπραξία θα συζητήσει τις πιθανές βελτιώσεις του εκπαιδευτικού υλικού.  

               

Πολωνία: 

Το πρώτο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με 5 επαγγελματίες της 

Viva Femina. 

Το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με 10 νέες γυναίκες 

επιχειρηματίες. Σε αυτό το στάδιο, ήρθαμε σε επαφή με τους τοπικούς εταίρους μας που 

εργάζονται με άτομα με αναπηρία και άλλες μειονεκτούσες ομάδες: Σύλλογος Πιταγόρας 

και Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης ΑΠΕ GEST. 

Μαζί επιλέξαμε 10 γυναίκες εκκολαπτόμενες επιχειρηματίες που ήθελαν να 

συμμετάσχουν στην εκπαίδευσή μας και είχαν κίνητρο να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές 

τους. Οι γυναίκες ενδιαφέρθηκαν πολύ για την κατάρτιση, επειδή καλύπτει θέματα που 

τις ενδιαφέρουν και η κατάρτιση ήταν σχεδιασμένη για γυναίκες. Η πιλοτική εφαρμογή 

οργανώθηκε κατά τη διάρκεια δύο συνεδριών που διευκολύνθηκαν από τους 

εκπαιδευτές μας: Magdalena Malinowska και Dr Renata Pomarańska. Στη συνέχεια, και 

οι 10 γυναίκες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.. 

Γαλλία: 
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Η εν λόγω πιλοτική συνεδρία πραγματοποιήθηκε από τις 27 Ιουλίου έως τις 3 

Αυγούστου 2021 στο συνέδριο Visio. Καθώς οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τη 

Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα και την Κορσική, επιλέξαμε να οργανώσουμε τις 

εκπαιδευτικές δοκιμαστικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια των απογευμάτων, προκειμένου 

να έχουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό συμμετεχόντων διαθέσιμων σε αυτήν την πιλοτική 

συνεδρία. 

Η κύρια πρόκληση για τη γαλλική πιλοτική συνεδρία ήταν να οργανωθεί σε τρία 

διαφορετικά γαλλικά εδάφη (που δεν είναι πραγματικά ανεπτυγμένα για να λειτουργούν 

με εικονικό τρόπο) με τρεις διαφορετικές ζώνες ώρας. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε 

αυτή την επιλογή επειδή ήμασταν σίγουροι ότι θα ήταν ενδιαφέρον για τις 

εκκολαπτόμενες γυναίκες επιχειρηματίες να συναντηθούν όλες μαζί, που ζουν σε 

απόσταση 8000 χιλιομέτρων μεταξύ τους με διαφορετική προβληματική. Επιπλέον, η 

ανεργία, και ιδίως η ανεργία των γυναικών, είναι υψηλότερη στις υπερπόντιες περιοχές, 

οι οποίες μπορούν έτσι να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων των 

παραγωγών της FFEM.  

Και οι 10 συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν για τα μαθήματα, ιδίως για εκείνα που 

σχετίζονται με τη διαχείριση του άγχους, καθώς και για εκείνα που αφορούν τη λογιστική. 

Οι αξιολογήσεις είναι γενικά πολύ θετικές και τείνουν να επικυρώνουν τις προτάσεις των 

εταίρων. 

  

  

Ελλάδα:  

Η ελληνική πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021, όπου 5 

επαγγελματίες και 10 γυναίκες επιχειρηματίες συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν στο υλικό 

που παρήγαγαν οι εμπειρογνώμονες και οι εταίροι του έργου.  

Οι δύο πιλοτικές εφαρμογές με τις διαφορετικές ομάδες συμμετεχόντων 

πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά λόγω των περιορισμών του COVID με τη χρήση της 

πλατφόρμας Zoom. Στην αρχή και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων εισήχθησαν στο πεδίο 

εφαρμογής του έργου FFEM και στον γενικό σκοπό του. Στη συνέχεια, εμπειρογνώμονες 

του ΑΠΘ από την τοπική ομάδα εργασίας παρουσίασαν την πλατφόρμα όπου όλοι μαζί 

πέρασαν από το υλικό, τις ενότητες και τα κουίζ που παρήχθησαν. Στο τέλος εξέφρασαν 

τη γνώμη τους και έδωσαν τις συστάσεις και τα σχόλιά τους κατά τη διάρκεια μιας 

διεξοδικής συζήτησης.  



 

  
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της 
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Το τέλος του έργου είναι πολύ κοντά! Οι εταίροι εργάζονται για να ολοκληρώσουν όλες 

τις εκκρεμότητες και οργανώνουν τόσο την τελική διακρατική συνάντηση που θα 

πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Παρίσι, όσο και τις τελικές εκδηλώσεις 

πολλαπλασιασμού, όπου κάθε εταίρος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και 

το σχέδιο βιωσιμότητάς του!  

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ: 

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

 Facebook: FFEM 

 

 

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

