
“Δομείστε την επαγγελματική
σας επιτυχία πάνω σε αυτό

που αγαπάτε — κάτι που
είναι έμφυτο και

διαχρονικό.” 
Martha Stewart,
επιχειρηματίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ

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.
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ERASMUS+ KA2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Ενίσχυση της  γυναικείας
επιχειρηματικότητας  και
της κοινωνικής αλλαγής
μέσω της δημιουργικής

σκέψης  και του
πολιτισμού στην εποχή του

Covid-19



Ένα Εργαλείο Χαρτογράφησης
για την παρουσίαση των
επιτευγμάτων γυναικών
επιχειρηματιών σε τοπικό, εθνικό και
ευρωπαικό επίπεδο 
Ένα Εκπαιδευτικό πακέτο
Πολυμέσων για γυναίκες
επιχειρηματίες με στόχο την
αποκόμιση επιχειρηματικών,
ψηφιακών και επικοινωνιακών
δεξιοτήτων.
Ένα Παιχνίδι Επαυξημένης
Πραγματικότητας με στόχο την
κατανόηση βασικών βημάτων για τη
σύσταση μιας κοινωνικής
επιχείρησης.
Μια Δραδαστική Πλατφόρμα
χωρίς αποκλεισμούς
Ένα Κέντρο υποστήριξης για την
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των
γυναικών και τηνπροώθηση των
προιόντων τους.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Το έργο αναμένεται να έχει άμεσο
αντίκτυπο στις γυναίκες που ζούν σε
αγροτικές περιοχές. Με την παροχή 
 βασικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και
εργαλείων που θα τους επιτρέψουν  να
μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους
ιδέες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Γυναίκες που
ζούν σε
απομονωμέν
ες αγροτικές
περιοχές
Εκπαιδευτές
Ενηλίκων

 

ΟΜΑΔΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι
γυναίκες να αποκτήσουν

επιχειρηματικές, ψηφιακές και
επικοινωνιακές δεξιότητες με σκοπό

την προώθηση και πώληση των
προιόντων τους ιδρύοντας νέες

κοινωνικές επιχειρήσεις

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΚΟΠΟΣΑΦΟΡΜΗ
Οι γυναίκες είναι η κινητήριος δύναμη

για την ανάπτυξη των αγροτικών
περιοχών πολιτιστικά και οικονομικά.

Οι γυναίκες αυτές αν και
αντιμετωπίζουν φαινόμενα όπως η

υπό απασχόληση και η φτώχεια,
συμβάλλουν στην διατήρηση των

πολιτιστικών παραδόσεων και στην
ανάπτυξη της υπαίθρου.

Το πρόγραμμα Erasmus+
ACT4WOMEN στοχεύει στην

υποστήριξη των γυναικών που ζουν σε
απομακρυσμένες περιοχές και
ασχολούνται με χειρωνακτικές

εργασίες  με τη δημιουργία ενός
επιμορφωτικού  προγράμματος

κατάρτισης επικοινωνιακών, ψηφιακών
και επιχειρηματικών δεξιοτήτων για

την σύσταση μιας μικρής επιχείρησης.
.


