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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/


ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ

HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

καθοδήγηση και αξιολόγηση
Γυναικών Επιχειρηματιών, αλλά
και Γυναικών που επιθυμούν να
γίνουν επιχειρηματίες, ώστε να
αποκτήσουν επιχειρηματικές
δεξιότητες και επιχειρηματική
νοοτροπία για να ξεκινήσουν ή να
αναβαθμίσουν την επιχείρηση τους
και να (επαν)εισέλθουν στην αγορά
εργασίας.
Εκτός από το καινοτόμο
εκπαιδευτικό υλικό και το ευρύ
φάσμα δραστηριοτήτων και
ασκήσεων που αναπτύχθηκαν, το
πρόγραμμα περιλαμβάνει και έναν
Οδηγό Πρακτικής που καθορίζει
την προσέγγιση του έργου WECAN
για τις WECoaches, έτσι ώστε να
είναι σε θέση να εφαρμόσουν το
προτεινόμενο μοντέλο μας και να
το προσαρμόσουν στις δικές τους
ανάγκες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WECAN

Μετά την ολοκλήρωση του
μεθοδολογικού οδηγού, οι εταίροι
του έργου WECAN, προχώρησαν
στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου
εκπαιδευτικού προγράμματος, το
οποίο περιλαμβάνει μία σειρά
μαθημάτων (WECAN curriculum) και
μία εργαλειοθήκη (WECAN toolkit)
με χρήσιμες τεχνικές coaching.
Το πρόγραμμα, το οποίο
φιλοξενείται στην ηλεκτρονική μας
πλατφόρμα, στοχεύει να προσφέρει
ολοκληρωμένες γνώσεις και
πληροφορίες στις WECoaches
(γυναίκες με επιχειρηματική
εμπειρία) σχετικά με τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που
απαιτούνται σήμερα για την

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


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και η Εργαλειοθήκη είναι δομημένα σε 4
ενότητες:
(1) Ξεπερνώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηματίες
Η πρώτη Ενότητα εστιάζει στο φύλο και την επιχειρηματικότητα,
επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
επιχειρηματίες, ειδικά όταν πρόκειται για την εξισορρόπηση της
επιχειρηματικής και της οικογενειακής ζωής. Επιπλέον, διερευνώνται
περαιτέρω η σημασία του branding κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης, και η
διαδικασία της ηγεσίας.
(2) Ανάπτυξη και υποστήριξη μιας επιχείρησης με τη χρήση της
μεθοδολογίας "Lean & Agile" 
Η δεύτερη Ενότητα επικεντρώνεται στα επιχειρηματικά εργαλεία Lean και
Agile, όπως το "scrum" και το "business canvas model", καθώς και σε
δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, διαπραγμάτευσης και διαχείρισης κινδύνου
κατά την σύσταση μιας επιχείρησης.
(3) Επικοινωνία, δικτύωση και προώθηση της βελτίωσης οριζοντίων
δεξιοτήτων (soft skills)
Η τρίτη Ενότητα διερευνά κάποιες απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να
γνωρίζει μια γυναίκα επιχειρηματίας κατά τη σύσταση μιας επιχείρησης,
μερικές από τις οποίες είναι η επικοινωνία, η δικτύωση και οι οριζόντιες
δεξιότητες (softskills).
(4) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μία κοινωνική επιχειρηματίας τον 21ο
αιώνα
Η τέταρτη Ενότητα εστιάζει στις γενικές αρχές του σχεδιασμού και της
δημιουργίας μιας κοινωνικής επιχείρησης σε μια κυκλική οικονομία, μέσω
διαφόρων επιτυχημένων περιπτώσεων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.
Επιπλέον, παρουσιάζεται η διαδικασία του ιδεασμού, της οικοδόμησης μιας
ομάδας κατάλληλης για μια κοινωνική επιχείρηση, η χρηματοοικονομική
διαχείριση και οι ελάχιστες τεχνολογικές απαιτήσεις που είναι απαραίτητες
για την εκκίνηση της κοινωνικής επιχείρησης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
HTTP://WCLMS.WECANPROJECT.EU/

http://wclms.wecanproject.eu/


Ο ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να
υποστηρίξει τις γυναίκες επιχειρηματίες να γίνουν WECoaches –
εξειδικευμένες coaches άλλων γυναικών που ενδιαφέρονται να
γίνουν επιχειρηματίες, επικεφαλής εταιρειών και ευσυνείδητοι
επαγγελματίες.
Ο Οδηγός Πρακτικής έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους WECoaches
κατά την παρακολούθηση και μετέπειτα χρήση του εκπαιδευτικού
υλικού του έργου WECAN, ώστε να διευκολύνει το επιχειρηματικό και
εκπαιδευτικό ταξίδι των γυναικών που θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες
και να τους δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας της δικής τους αξίας
στην κοινωνία. Οι WECoaches μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τον Πρακτικό Οδηγό, με βάση τις ήδη
υπάρχουσες γνώσεις τους, όπως και τις ανάγκες και τις δεξιοτήτων
των γυναικών που καθοδηγούν.

Ο Οδηγός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

παράλληλα με το
εκπαιδευτικό

πρόγραμμα
ως υποστηρικτικό υλικό,
αλλά και ως ανεξάρτητο

εργαλείο.

Ο Οδηγός προσφέρει
πρακτικά εργαλεία και
καθοδήγηση ώστε να

υποστηρίξει τους
WECoaches κατά τη

διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας

που ακολουθούν με τις
εκπαιδευόμενες τους.



Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, θα πραγματοποιηθούν Εθνικοί
Εκπαιδευτικοί Πιλότοι σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Οι
πιλότοι έχουν ως στόχο να εμπλέξουν συνολικά 18 γυναίκες που
βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας, οι οποίες επιθυμούν να
αναπτύξουν σημαντικές επιχειρηματικές δεξιότητες. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το
Σ.Ε.Γ.Ε. (2310224440 , info@sege.gr).

Προκειμένου να παρέχουμε στους επωφελούμενους του έργου
ενημερωμένο και καινοτόμο υλικό, σχεδιάζαμε και οργανώσουμε
μια διεθνή εκπαιδευτική δραστηριότητα, στην Ιταλία, για να
δοκιμάσουμε τη μεθοδολογία WECAN και το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα. Δυστυχώς, η πανδημία και ο COVID-19, ανέβαλε ξανά τα
σχέδιά μας να ταξιδέψουμε στο όμορφο Παλέρμο, δεν κατάφερε
όμως, να μας σταματήσει. Έτσι, αποφασίσαμε να οργανώσουμε την
5-ημερη εκπαίδευσή μας διαδικτυακά στις 09, 13, 14, 19 & 20
Απριλίου.
Η εκπαίδευση δεν επικεντρώνεται μόνο στη δοκιμή των εργαλείων
που δημιουργήσαμε, αλλά και στη συνολική αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος από τις 25 WECoaches που
συμμετέχουν σε αυτήν. Οι συμμετέχουσες προέρχονται από
διαφορετικά υπόβαθρα και δίνουν μία νέα διασυνοριακή ώθηση στις
καινοτόμες τάσεις και ιδέες του έργου!

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ



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
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