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Νέα και
ενημερώσεις !

WECAN!
Η Ευρώπη χρειάζεται και θέλει περισσότερους
επιχειρηματίες, περισσότερη καινοτομία,
περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη ψηφιακή
τεχνολογία, περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές
θέσεις και σε θέσεις ευθύνης. Μεταξύ των
διαφόρων πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην
ενίσχυση όλων αυτών είναι και το έργο «Women’s
Entrepreneurship CoAches traiNing" (WECAN).
Το WECAN υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
Υλοποιείται διεθνικά σε 6 χώρες της Ε.Ε. (FR, MK,
GR, ES, IT, CY) και έχει διάρκεια 24 μήνες
(04/11/2019 έως 03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


"ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΙΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ."

Συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι:
• Η ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων
επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
χρησιμοποιώντας ένα εξατομικευμένο
πρόγραμμα coaching
• Η αύξηση της αίσθησης πρωτοβουλίας και
της επιχειρηματικής νοοτροπίας των
δυνητικών και των νέων γυναικών
επιχειρηματιών
• Η προώθηση της μη συμβατικής και
άτυπης μάθησης για την ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, την υπερπήδηση των
εμποδίων και την ενδυνάμωση των
γυναικών που βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας
• Η ανάπτυξη ενός προγράμματος coaching
που ενισχύει τόσο τους εκπαιδευτές όσο
και τους εκπαιδευόμενους, αναπτύσσοντας
νέα και δημιουργικά εργαλεία που θα
βελτιώσουν τη μαθησιακή εμπειρία του
εκπαιδευτή και τις δεξιότητες
καθοδήγησης έμπειρων γυναικών
επιχειρηματιών
• Η δημιουργία ενός ανοιχτού ευρωπαϊκού
χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης χάρη
στη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΡΓΟ

Το έργο WECAN αντιμετωπίζει την
επιχειρηματικότητα ως βασική ικανότητα
τόσο για την ίδρυση μιας επιχείρησης όσο
και για τη δημιουργία αξίας όπως
περιγράφεται από Ευρωπαϊκό πλαίσιο
επιχειρηματικών ικανοτήτων EntreComp.

Το έργο έχει ως στόχο να ενισχύσει την
αντίληψη που έχουν οι γυναίκες αναφορικά
με τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες,
μέσα από ένα ταξίδι "καθοδήγησης"
(coaching) στο οποίο μέντορες, με σχετική
επιχειρηματική εμπειρία, θα τους
εξηγήσουν τι πραγματικά χρειάζεται για να
γίνουν επιχειρηματίας.

Το WECAN θα ενισχύσει την
επιχειρηματική ικανότητα των γυναικών,
ενδυναμώνοντας δυνητικές και νέες
επιχειρηματίες μέσω ενός
εξατομικευμένου προγράμματος coaching.



Εξαιτίας των μέτρων περιορισμού λόγω της πανδημίας
COVID-19, η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22 και 23 Ιουνίου 2020.
Παρόλο που χάσαμε την ηλιόλουστη Κύπρο, η λαχτάρα μας
για ένα ποτό δίπλα στην παραλία δεν μας εμπόδισε από το
να προγραμματίσουμε τα επόμενα βήματά μας. Κατά τη
διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε αποτελεσματικά την
πρόοδο του έργου, θέσαμε νέες προθεσμίες και ξεκινήσαμε
την ανάπτυξη του 2ου Πακέτου Εργασιών.
Παρά την κρίση του κοροναϊού, το έργο υλοποιείται όπως
είχε αρχικά προγραμματιστεί, προσφέροντας στους
εκπαιδευτές και στις μελλοντικές επιχειρηματίες υψηλού
επιπέδου παραδοτέα. Μείνετε συντονισμένοι καθώς
σύντομα θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό μας υλικό με
θεωρητικές πληροφορίες και πρακτικές ασκήσεις σχετικά
με την επιχειρηματικότητα, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης και το ηλεκτρονικό κέντρο ανταλλαγής γνώσεων
μεταξύ γυναικών.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στην ηλιόλουστη Βαλένθια, στις 19 και
20 Νοεμβρίου 2019. Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για τους εταίρους να
παρουσιάσουν προσωπικά την εμπειρία τους, τον ρόλο και τις ευθύνες τους για το έργο
WECAN.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι διετείς δραστηριότητες του έργου ενώ
μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην πρώτη δραστηριότητα που είναι η ανάπτυξη του
μεθοδολογικού οδηγού και της εργαλειοθήκης των εκπαιδευτών.

Η ΕΝΑΡΞΗ

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ



Ο ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών υλοποίησης του έργου WECΑΝ, οι εταίροι ανέπτυξαν ένα
ενδιαφέρον εργαλείο για εκείνες τις γυναίκες επιχειρηματίες που είναι πρόθυμες να ξεκινήσουν μία
νέα περιπέτεια. Αναφερόμαστε στον Μεθοδολογικό Οδηγό
(http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3), στον οποίο
συγκεντρώσαμε τα βασικά εργαλεία και τις τεχνικές που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας μέντορας
για την καθοδήγηση (coaching) ενός νέου επιχειρηματία. Ο οδηγός αποτελεί αποτέλεσμα της
εκτεταμένης τεχνογνωσίας των εταίρων του έργου και της εμπειρίας τους στην οργάνωση
εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων για επιχειρηματίες και γυναίκες. Μερικοί από τους εταίρους έχουν
επίσης μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη των επιχειρήσεων. Αυτή, λοιπόν, η συνδυασμένη εμπειρία
έχει οδηγήσει στη δημιουργία του Μεθοδολογικού Οδηγού WECan.
Ο Μεθοδολογικός Οδηγός εξοπλίζει τους μέντορες με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις σχετικά
με την οργάνωση και υλοποίηση των συνεδριών coaching. Στην πραγματικότητα, η μεθοδολογία του
WECan θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας τρόπος ανταλλαγής γνώσεων και μάθησης με βάση την
εμπειρία κάποιου άλλου, αλλά και μια βαθιά κατανόηση της σχέσης μεταξύ δύο ατόμων που
αποφασίζουν να προχωρήσουν στη διαδικασία του coaching. Ο Οδηγός αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο
για τους μέντορες, καθώς μοιράζεται μαζί τους απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
οργάνωσης των συνεδριών, και με το τι να κάνουν και τι όχι κατά τη διάρκεια τους.
Έχουμε συγκεντρώσει 7 κορυφαίες συμβουλές που δεν πρέπει να ξεχνά ένας μέντορας κατά τη
διάρκεια της καθοδήγησης (coaching) μιας νέας γυναίκας επιχειρηματία:
1. Γνωρίστε την εκπαιδευομένη σας: παρατηρώντας και ακούγοντας την μπορείτε να κατανοήσετε
ποια είναι τα ταλέντα, τα τρωτά και τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της,
2. Επικοινωνήστε αυτά τα στοιχεία στην εκπαιδευομένη σας: είναι σημαντικό να την ενημερώσετε
για τα ταλέντα και τις δυνάμεις της, καθώς μερικές φορές οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν. Η
αντικειμενική επιβεβαίωση είναι πάντα ευεργετική για την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση,
3. Προκαλέστε την εκπαιδευομένη σας: η αντιμετώπιση κάποιων προκλήσεων κατά τη διάρκεια των
συνεδριών είναι πραγματικά χρήσιμη, καθώς βγάζει την εκπαιδευομένη σας από τη ζώνη άνεσής της.
Θα μάθει πώς να διαχειρίζεται το άγχος της και θα ενισχύσει την περιέργειά της, τη
δημιουργικότητά της και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων που κατέχει,
4. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους στόχους και τις ανάγκες της εκπαιδευομένης σας: ο
αναστοχασμός θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό των στόχων ενός
προγράμματος coaching,
5. Χρησιμοποιήστε προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες επιτυχίας: η εξατομίκευση του
προγράμματος είναι αναγκαία για τις εκπαιδευόμενες καθώς αυξάνει τα κίνητρά τους,
6. Σεβαστείτε τη διαφορετικότητα: προσαρμόστε κάθε μεθοδολογία και συνεδρία σύμφωνα με την
εκπαιδευομένη σας,
7. Μάθετε από την αποτυχία: Υπάρχουν πολλά οφέλη που προκύπτουν από την αποτυχία και
αποτελούν κεντρική πτυχή του coaching. Πράγματι, είναι πιθανό η εκπαιδευομένη σας να αποτύχει
πολλές φορές, αλλά είναι σημαντικό να διατηρήσει την εμπιστοσύνη που έχει στον εαυτό της και στα
έργα της.

Θέλετε να μάθετε παραπάνω για το πως να γίνεται μέντορας;
Κατεβάστε τον Μεθοδολογικό μας Οδηγό από την ιστοσελίδα μας!

http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3


·  Οι εταίροι ξεκίνησαν τον Ιούλιο να αναπτύσσουν το λεπτομερές πρόγραμμα και το
εκπαιδευτικό υλικό για τους μέντορες. Οι ενότητες του προγράμματος χωρίζονται ως
εξής:
1. Υπερνίκηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες,
2. Ανάπτυξη και υποστήριξη μιας επιχείρησης με ισχυρά και δημιουργικά εργαλεία,
3. Βελτίωση οριζοντίων δεξιοτήτων: επικοινωνία, δικτύωση και πώληση;
4. Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μία κοινωνική επιχειρηματίας στον ΧΧΙ αιώνα.

·  Ο Μεθοδολογικός Οδηγός των μεντόρων και η
εργαλειοθήκη είναι διαθέσιμα μέσα από την επίσημη
ιστοσελίδα του έργου και περιλαμβάνουν ό,τι
χρειάζεστε για τη υλοποίηση ενός προγράμματος
coaching: θεωρητικές και πρακτικές συμβουλές για
ένα πετυχημένο πρόγραμμα coaching και ένα πλήρες
σετ δραστηριοτήτων γνωριμίας και σπασίματος
πάγου για να επιτύχετε καλή ενέργεια και
ανεβασμένη διάθεση κατά τη διάρκεια των
συνάντησεων σας.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

"Ο ΑΦΗΓΗΤΗΣ"
Μία μέρα κάποιος είπε σε ένα γέρο άντρα, ο οποίος
συχνά έλεγε ιστορίες: "Μας αφηγείσαι ιστορίες,
αλλά ποτέ δεν μας λες πως να τις εξηγήσουμε".
Τότε ο σοφός γέρος απάντησε: "Τι θα έκανες αν
ένας πωτηλής φρούτων έτρωγε ένα φρούτο
μπροστά σου και σου άφηνε μόνο τις φλούδες;
Αυτό ακριβώς καθορίζει την αξία τους" και
συνέχισε "Τι αξία θα έδινες σε ένα φλιτζάνι από το
οποίο θα μπορούσες να πιεις μόνο νερό; Σημασία
δεν έχει τόσο το νόημα της ιστορίας, αλλά αν το
άτομο στο οποίο την λέω μπορώ να αποκομίσει
κάτι χρήσιμο από αυτή".
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή
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http://www.wecanproject.eu/

