ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Workshop με θέμα «Δεξιότητες και Ικανότητες στη Γυναικεία

Επιχειρηματικότητα»
Στις 6 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Αθήνας

με επιτυχία το 2ο

workshop στα πλαίσια του έργου “DIGITAL SKILLS AND TOOLS FOR YOUNG
FEMALE

ENTREPRENEURS”

στο

πλαίσιο

του

ευρωπαϊκού

προγράμματος

ERASMUS + KΑ2 (2014-2020). Το workshop διοργανώθηκε από το συντονιστή
φορέα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε ΚΔΒΜ2 σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας
και το OUNL – Netherlands με θέμα «Δεξιότητες και Ικανότητες στη Γυναικεία
Επιχειρηματικότητα».

Οι στόχοι του θεματικού εργαστηρίου ήταν οι ακόλουθοι:
α) Η αποτύπωση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα.
β) Η διερεύνηση και ο εντοπισμός ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθιστούν
εφικτή την ενασχόληση με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από ειδικά
ερωτηματολόγια.
γ) Η συλλογή των δεδομένων
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του
επαγγελματικού πλαισίου για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
δ) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων για την προώθηση της γυναικείας
επιχειρηματικότητας.
Το workshop, το οποίο συντόνιζε η κα. Έφη Ντρούβα, υπεύθυνη του έργου, ήταν
χωρισμένο σε δύο μέρη:

 Το θέμα του 1ου μέρους αφορούσε στη διερεύνηση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων

των εν δυνάμει γυναικών επιχειρηματιών στη μετάβαση της

εργασίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και την κατάσταση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα τυχόν ζητήματα ισότητας φύλου και
διάκρισης που εγείρονται , την αναγκαιότητα του γυναικείου επιχειρείν στην
Ελλάδα και τις ευκαιρίες που προσφέρουν ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά
προγράμματα.

 Στο 2ο μέρος, γυναίκες επιχειρηματίες μοιράστηκαν την πολύτιμη γνώση και
εμπειρία

τους από τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

μετέφεραν

με

πολύ

παραστατικό

τρόπο

την

κατάσταση

Μας
της

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, τις δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας
της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, της νομοθεσίας αλλά και τη
γενικότερη στάση, νοοτροπία, αλλά και καχυποψία απέναντι στις γυναίκες
που χαίρουν διακρίσεις στον τομέα αυτό αλλά και τα εμπόδια και τις
προκλήσεις για όσες προτίθενται να στραφούν προς τον τομέα αυτό.

Την εκδήλωση ξεκίνησε ο κος Δημήτριος Γαϊτάνης, προϊστάμενος του Τμήματος
Επιστημονικής Υποστήριξης Στελεχών και φορέων ΣυΕΠ από τον ΕΟΠΠΕΠ,

ο

οποίος παρουσίασε τις Δράσεις και τα εργαλεία του φορέα του στη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας καθώς και τις Δεξιότητες μετάβασης στην αγορά εργασίας και την
επιχειρηματικότητα.

Μετά

το

τέλος

της

παρουσίασης,

οι

παρευρισκόμενοι

συμμετείχαν σε ασκήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της
σταδιοδρομίας.

Χαιρετισμό, επίσης, απηύθυνε η κα. Κλειώ Σγουροπούλου, Πρόεδρος του Τμήματος
Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας και Επιστημονική Διευθύντρια του
ΙΔΒΕ, αλλά και μία σύντομη περιγραφή του έργου εστιάζοντας κυρίως στη
χρησιμότητα της διαδικτυακής πλατφόρμας και των ψηφιακών εργαλείων που
συμπεριλαμβάνονται στα παραδοτέα του «DigiFem”.

Στη συνέχεια

ο

Dr.

Christian

Stracke από το OUNL –

Netherlands,

πραγματοποίησε μία παρουσίαση, όπου αναφέρθηκε στην Ανοιχτή Εκπαίδευση, τις
Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές και τα Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα.

Η κα. Κατερίνα Κατσώρη, σύμβουλος επιχειρηματικότητας του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της γυναικείας
επιχειρηματικότητας και προσδιόρισε όσα απαιτούνται για να την αποτελεσματική
λειτουργία των γυναικείων επιχειρήσεων. Επιπλέον, αναφέρθηκε

στο ρόλο του

Κ.Ε.Θ.Ι. και τις υπηρεσίες που παρέχει στις συμβουλευόμενες που ενδιαφέρονται να
ξεκινήσουν

τη

δική

τους

επιχείρηση

και

έδωσε

παραδείγματα

γυναικών

επιτυχημένων επιχειρηματιών που έλαβαν την υποστήριξη του Κ.Ε.Θ.Ι. στα πρώτα
τους βήματα για τη δημιουργία της δικής τους επιχείρησης.

Το πρώτο μέρος του workshop έκλεισε με την κα. Μίνα Μαρούγκα, δημοσιογράφοςειδικός συνεργάτης της Περιφέρειας Αττικής, η οποία τόνισε την αναγκαιότητα της
γυναικείας επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στην Ελλάδα της κρίσης, παρείχε χρήσιμες
πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων μέσω
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Στο δεύτερο μέρος του workshop, ήταν προγραμματισμένο να μιλήσουν τρεις
επιχειρηματίες, αλλά δυστυχώς η κα. Μαρία Αρκουμάνη από το χώρο της ένδυσης
δεν κατέστη εφικτό να παρευρεθεί στην εκδήλωση για λόγους υγείας.

Η κα Στέλλα Κλεινάκη -Head Office Manager –MSc in Human resources Manager
, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ομορφιάς και της ευεξίας- “Asian Spa-

Ayurvedic & City Treatment”- και η κα Βάσω Μητρουλιά, επιχειρηματίας στο
χώρο της εστίασης- “State Coffee Co Xalandri”, μοιράστηκαν τις προσωπικές
τους εμπειρίες, τις προκλήσεις, τα ρίσκο αλλά και τις ευκαιρίες ανέλιξης και
ολοκλήρωσης που δίνει το επιχειρείν με τους συμμετέχοντες. Κυρίως ,αναφέρθηκαν
στις προσπάθειες που κατέβαλλαν στο ξεκίνημα της επιχείρησής τους, στη
χρηματοδότηση, στα προβλήματα που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν στα χρόνια
της κρίσης, την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της επέκτασης της επιχείρησης.

Οι εργασίες στο πλαίσια του workshop ολοκληρώθηκαν με συζήτηση και ερωτήσεις
προς τους ομιλητές. Επίσης, από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους
συμμετέχοντες, ευελπιστούμε να προκύψουν δεδομένα και στοιχεία που θα
αναδείξουν εκείνες τις δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την
ενασχόληση με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, και που θα οδηγήσουν
πιστοποίηση

και

την

επιχειρηματικότητας .

ανάπτυξη

επαγγελματικού

προφίλ

της

στην

γυναικείας

