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Νέα και
ενημερώσεις  του

μήνα!  

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/


ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τον περασμένο μήνα, το έργο WECAN ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι, βασισμένο σε πολύμηνη
δουλειά και πρόοδο. Πράγματι, το εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα έχει ξεκινήσει! Με
υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι οι WECoaches μας, οι οποίοι ήταν πλήρως
προετοιμασμένοι για αυτήν την περιπέτεια, μεταφέρουν τώρα τις δεξιότητες και την
εμπειρία τους σε άλλες γυναίκες χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια του έργου. Ενώ ορισμένες γυναίκες είναι πλέον έτοιμες να ξεκινήσουν
ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, άλλες ανακαλύπτουν ακόμα τις επιθυμίες, τις
φιλοδοξίες και τους στόχους τους. Και ευτυχώς, τώρα έχουν δίπλα τους έναν WECoach
για να τους βοηθήσει.
Αλλά  δεν είναι μόνο αυτό! Κατά την προηγούμενη περίοδο, οι εταίροι του  WECAN
διοργάνωσαν τοπικές εκδηλώσεις στις  οποίες συμμετείχαν εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να ενσωματώσουν τις απόψεις
τους σχετικά με το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μεθοδολογικού οδηγού
WECAN και του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών.

ΕΛΛΑΔΑ
Στην Ελλάδα, ο ΣΕΓΕ προχώρησε σε εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Οι 2 αφοσιωμένες WECoaches μας, αντί να ξαπλώσουν σε μία παραλία,
μοιράστηκαν τα υλικά του WECAN  και τις προσωπικές τους εμπειρίες και γνώσεις με 5
ενθουσιασμένες ανερχόμενες γυναίκες επιχειρηματίες! Οι εκπαιδευόμενοι
ενθαρρύνθηκαν να εκφράσουν ελεύθερα τους φόβους τους σχετικά με το να γίνουν
επιχειρηματίες και είχαν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές
τους χρησιμοποιώντας τα προγράμματα σπουδών WECAN.
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Οι Ελληνίδες WECoaches



ΚΥΠΡΟΣ
Στην Κύπρο, το CSI διοργάνωσε
πολλαπλασιαστικές δράσεις και μία πιλοτική
συνεδρία καθοδήγησης. Κατά τη διάρκεια της
τοπικής πιλοτικής φάσης, διοργανώθηκαν 5
συνεδρίες καθοδήγησης, η κάθε μία από 4
ώρες, με 5 γυναίκες μελλοντικές
επιχειρηματίες, από τον Μάιο έως τον Ιούνιο
του 2021. Επίσης, κάθε γυναίκα είχε την
ευκαιρία να έχει μία κατ'ιδίαν συνεδρία με την
εκπαιδεύτρια Δρ. Μέμνια Θεοδώρου. 

Χάρη στο υλικό WECAN και τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν, φαίνεται ότι όλες οι
γυναίκες έχουν βελτιώσει τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και νιώθουν πιο
ενδυναμωμένες για να μπουν στον επιχειρηματικό κόσμο. Μια γυναίκα είπε συγκεκριμένα
ότι "Θα συνιστούσα αυτό το πρόγραμμα σε κάθε γυναίκα που ενδιαφέρεται για τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα! Αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία να πιστέψουμε ότι
μπορούμε και να θέσουμε τα θεμέλια της επιχείρησής μας! Το ταξίδι συνεχίζεται."

Η πολλαπλασιαστική δράση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου, 2021, στα Παραδοσιακά
Σπίτια Ολυμπία στη Λευκωσία, με 27 γυναίκες επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν στις συμμετέχουσες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο, το έργο, οι στόχοι και τα αποτελέσματά του, και
εξηγήθηκε πως το coaching μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ενδυνάμωση των
γυναικών επιχειρηματιών. Τέλος, οι γυναίκες που συμμετείχαν στο κυπριακό εθνικό
πιλοτικό πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρόοδο της επιχείρησής
τους και να μιλήσουν για την εμπειρία τους στο έργο WECAN. Στο τέλος της εκδήλωσης,
οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να συναντηθούν με άλλες γυναίκες
επιχειρηματίες και να δημιουργήσουν συνεργασίες. Λάβαμε πολύ καλά σχόλια από όλους
τους συμμετέχοντες τόσο για την ποιότητα όσο και για τον αντίκτυπο του έργου και της
εκδήλωσης!



ΙΣΠΑΝΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Η έμπνευσή μου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Τα κίνητρα
Δραστηριότητα δικτύωσης

Η πολλαπλασιαστική δράση στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκε στη Βαλένθια στις 5
Ιουλίου και ήταν παρούσες 22 συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν
επιχειρηματίες, προπονητές, εκπαιδευτές ΕΕΚ/Εκπαίδευσης ενηλίκων,
εκπρόσωποι Ενώσεων Γυναικών Επιχειρηματιών και εκπρόσωποι ιδιωτικών
εταιρειών.
Η εκδήλωση οργανώθηκε ως εργαστήριο και οι συμμετέχοντες συμμετείχαν
ενεργά στην παρουσίαση του έργου. Καταφέραμε να δικτυωθούμε, να ακούσουμε
την εμπειρία και τα σχόλιά τους για το υλικό που αναπτύξαμε. Το κοινό έχει
εμπλακεί σε τρεις δραστηριότητες που αποτελούν μέρος του δεύτερου
παραδοτέου του έργου:

Επιπλέον, δύο από τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν ως καλεσμένοι κατά τη
διάρκεια της διαδικτυακής εκπαίδευσης μίλησαν στο κοινό για την εμπειρία τους.
Όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου απεικονίστηκαν και οι
επισκέπτες προσκλήθηκαν να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα και στον ιστότοπο.
Στο τέλος της εκδήλωσης συγκεντρώθηκαν καλά σχόλια, ειδικά επειδή οι γυναίκες
που συμμετείχαν εκτιμούσαν τις παρεμβάσεις των ανδρών. Ήταν υπέροχο να
ανακαλύψουμε ότι αυτό που συγκίνησε τους άνδρες και τις γυναίκες
επιχειρηματίες ήταν οι ίδιες ανάγκες: η ανάγκη να έχουν μια ευέλικτη δουλειά που
θα μπορούσε να τους δώσει επίσης μια αίσθηση ιδιοκτησίας και αυτοδυναμίας.
Οι συμμετέχοντες είχαν το χρόνο να αναλογιστούν τις εμπειρίες τους, να
μοιραστούν ιδέες και να συνδεθούν. Πολλές ιδέες γεννήθηκαν ειδικά όσον αφορά
τις μελλοντικές συνεργασίες. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε διαφορετικούς
επαγγελματίες με διαφορετικό υπόβαθρο, για αυτό και η ανταλλαγή ιδεών ήταν
πραγματικά ισχυρή και εμπλουτιστική.



ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στο πλαίσιο του έργου WECAN για την εκπαίδευση εκπαιδευτών για γυναίκες
επιχειρηματίες, το Κέντρο Διαχείρισης Γνώσης ως ένας από τους εταίρους του έργου,
πραγματοποίησε μια εκδήλωση σε εξωτερικούς χώρους στις 10.06.2021 (Πέμπτη) στο
γραφικό Popova Kula στη Demir Kapija. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 24 γυναίκες, όλες από
διαφορετικά υπόβαθρα, επαγγέλματα και ηλικίες.
Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά
στο εργαστήριο, να μάθουν τις δραστηριότητες και τα εργαλεία που παρέχει το έργο WeCan
και είχαν επίσης την ευκαιρία να το ζήσουν μέσα σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που παρείχε
η συγκεκριμένη τοποθεσία.
Το εργαστήριο ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα προς όλους τους συμμετέχοντες από την
υπεύθυνη του έργου, Dr. Andrijana Bogdanovska Gjurovikj και στη συνέχεια όλες οι γυναίκες
εκπαιδευτές είχαν την ευκαιρία να συστηθούν στην αρχή.
Μετά από μια σύντομη εισαγωγή και συνάντηση, το έργο WECAN και οι στόχοι του
παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες, εστιάζοντας κυρίως στον οδηγό πρακτικής WECAN.
Στο πλαίσιο της παρουσίασης παρουσιάστηκε το πλαίσιο EntreComp, για γνώσεις και
δεξιότητες. Καθώς κυλούσε η παρουσίαση, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το
εγχειρίδιο πρακτικής άσκησης και τη ζωτική του σημασία. Ως μέρος του εγχειριδίου, οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν από τους βασικούς οδηγούς που
είναι προσβάσιμοι στο εγχειρίδιο, γνωστό και ως ιαπωνική ιδέα του IKIGAI.
Στο δεύτερο μισό της ημέρας, η Dr Bogdanovska παρουσίασε τις εκπαιδευτικές ενότητες
του WECAN και την e-learning πλατφόρμα λεπτομερώς.
Μετά την περιεκτική παρουσίαση του έργου WECAN, όλοι οι συμμετέχοντες συμμετείχαν
ενεργά σε μια οξυδερκή συζήτηση, αναλύοντας τις επικείμενες προκλήσεις και τα εμπόδια
που επιβεβαιώνουν την απίστευτη σημασία του έργου. Όλοι επέστρεψαν σπίτι τους με έναν
στόχο: να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες για να δημιουργήσουν έναν
κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, για γυναίκες που διδάσκουν και βελτιώνουν η μία την άλλη.



ΤΟΠΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στη Γαλλία, μπορούμε να ανακοινώσουμε με ευχαρίστηση αλλά με λίγη
λύπη ότι η τελική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτωβρίου.
Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλες τις απίστευτες
στιγμές που ζήσαμε κατά τη διάρκεια του έργου: μεταξύ των
συνεργατών, των WECoaches και των coachees. Εάν ήρθε ο καιρός να
ολοκληρωθεί το έργο, είναι καιρός να ανοίξουμε νέες ευκαιρίες για
πολλές γυναίκες σε αυτόν τον κόσμο που θέλουν να γίνουν
επιχειρηματίες!

Οι Εθνικοί Εκπαιδευτικοί Πιλότοι και οι τοπικές
εκδηλώσεις θα συνεχίσουν να διοργανώνονται στις χώρες
των εταίρων. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το τοπικό σας σημείο!

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΑΛΛΙΑ

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
WOMEN COACHING WOMEN (WECANPROJECT.EU)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

https://www.wecanproject.eu/index.php/en/


EUROCIRCLE
ASSOCIATION

CENTER FOR KNOWLEDGE
MANAGEMENT

GREEK ASSOCIATION OF
WOMEN ENTREPRENEURS

I BOX CREATE,
SOCIEDAD LIMITADA

CENTRO PER LO SVILUPPO
CREATIVO DANILO DOLCI

CSI CENTER FOR SOCIAL
INNOVATION LTD

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


