
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ 
MAMEC 
"Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές 

για τη συμφιλίωση ικογενειακής ζωής και 
εργασίας” 

“Madres Autonómas: Medidas y Estrategias 
para Conciliar vida familiar y laboral” 

KA2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

2016-1-ES01-KA204-024925 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
3 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ……………………………………………………………………………………………....5 

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…………………………………………………….....9 

3. ΕΤΑΙΡΟΙ…………………………………………………………..…………..................................12 

4. ΙΣΠΑΝΙΑ……………………………………………………………………….…..........................13 

ΜΕΡΟΣ 1 

-Περιγραφή της Ισπανίας...…………………………………………………………...............................13 

-Οι κατάσταση των γυναικών στην Ισπανία………………………………………………..…...............13 

ΜΕΡΟΣ 2 

-Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ισπανία………………………………...………..15 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ισπανία, δημιουργημένες από γυναίκες….……………......15 

> Πρόγραμμα MAMEC στη Ισπανία – Περίληψη των Συνεδριών…………………………..…...…..18 

-Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξείξη τους στο σεμινάριο……………………...…21 

-Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης………………………………………………………….................21 

ΜΕΡΟΣ 3 

-Περισσότερο παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις γυναίκες………………………..22 

ΜΕΡΟΣ 4 

-Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση………………………………………………….24 

5. ΙΤΑΛΙΑ………………………………………………………………………………………...…...26 

ΜΕΡΟΣ 1 

-Περιγραφή της Ιταλίας...…………………………………………………………..…………………...26 

-Η κατάσταση των γυναικών στην Ιταλία ……………………………………………………………...26 

ΜΕΡΟΣ 2 

- Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ιταλία……………………………………….….27 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ιταλία, δημιουργημένες από γυναίκες .………………..….27 

> Πρόγραμμα MAMEC στη Ιταλία – Περίληψη των Συνεδριών …………….………………..…….31 

- Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξείξη τους στο σεμινάριο…..……………..….....32 

- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης…………………………………………....………………….......33 

ΜΕΡΟΣ 3 

- Περισσότερο παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις γυναίκες …………………...…34 

ΜΕΡΟΣ 4 

- Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση………………………………………………....35 

 

 

 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
4 

 

6. ΚΡΟΑΤΙΑ……………………………………………………………………………………….…36 

ΜΕΡΟΣ 1 

-Περιγραφή της Κροατίας...……………………………………………………………………....…….36 

-Η κατάσταση των γυναικών στην Κροατία…………………………………………………….……...36 

ΜΕΡΟΣ 2 

- Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Κροατία………………………………….…….37 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Κροατία, δημιουργημένες από γυναίκες ….…….………..37 

> Πρόγραμμα MAMEC στη Κροατία – Περίληψη των Συνεδριών ……………………………..…..38 

- Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξείξη τους στο σεμινάριο ………………….......40 

- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης……………………………………………………....………......41 

ΜΕΡΟΣ 3 

- Περισσότερο παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις γυναίκες ……………..........…41 

ΜΕΡΟΣ 4 

 - Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση……………………………………………....42 

7. ΕΛΛΑΔΑ…………………………………………………………………………………….…...44 

ΜΕΡΟΣ 1 

-Περιγραφή της Ελλάδας...……………………………………………………………………...….….44 

-Η κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα…………………………………………………………....44 

ΜΕΡΟΣ 2 

- Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ελλάδα……………………………………….45 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ελλάδα, δημιουργημένες από γυναίκες ……………..….45 

> Πρόγραμμα MAMEC στην Ελλάδα – Περίληψη των Συνεδριών ………………………………..49 

- Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξείξη τους στο σεμινάριο …………….…….....52 

- Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης…………………………………………...…………….…….....52 

ΜΕΡΟΣ 3 

- Περισσότερο παραγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες για τις γυναίκες …………..……...…53 

ΜΕΡΟΣ 4 

 - Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση……………………………………………....55 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………………..…57 

 

 

 

 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + KA2 - Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή 

Καλών Πρακτικών, Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και σύμφωνα με τα σχέδια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και του επιπέδου εκπαίδευσης, 

δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση της 

οικογενειακής ζωής και εργασίας ( Madres Autonómas: Medidas y Estrategias para conciliar 

vidafamiliar y laboral ", ακρωνύμιο MAMEC). 

Μια πολυμερής στρατηγική σύμπραξη για την ανάπτυξη της καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει 

τέσσερις εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία και Ελλάδα).Τα 

στοιχεία που συνελέγησαν για τις συγκεκριμένες χώρες σχετικά με την εργασιακή κατάσταση των 

γυναικών αποκαλύπτουν μεγαλύτερη ανεργία, χαμηλότερη κοινωνική συμμετοχή και ποσοστά 

απασχόλησης, χειρότερες συμβάσεις εργασίας και συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 

μισθών  και λιγότερη κοινωνική προστασία. Εξαιτίας των παραπάνω, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία στην εξισορρόπηση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. 

Ακολουθώντας τη στρατηγική ΕΕ 2020, η οποία έχει μεταξύ των βασικών της στόχων  την αύξηση του 

ποσοστού απασχόλησης, την καταπολέμηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, παρείχαμε 

πολύτιμη βοήθεια στις γυναίκες-μητέρες, αντιμετωπίζοντας το διττό πρόβλημα της ανεργίας και την 

ανάγκη συμφιλίωσης της εργασίας και οικογενειακής ζωής. 

Οι μητέρες που δεν εργάζονται και οι οποίες υφίστανται οποιαδήποτε μορφής και βαθμού κοινωνικό 

αποκλεισμό είναι η κύρια ομάδα στόχος μας. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για να 

αυξήσει την απασχόληση και να προωθήσει τη συνεργασία και τη διά βίου μάθηση αναπτύσσοντας 

δεξιότητες όπως «επιχειρηματικότητα, ψηφιακές δεξιότητες και γλωσσικές ικανότητες». Η προσέγγιση 

που σχεδιάστηκε είναι ευέλικτη και πολυεπιστημονική, με διαδραστικές μεθόδους που σχετίζονται με 

τη μαθησιακή διαδικασία και την εντατική χρήση των ΤΠΕ. Όλοι οι εταίροι συγκέντρωσαν τις γνώσεις 

και τους πόρους τους προκειμένου να αναπτύξουν μαζί μια βιώσιμη στρατηγική που περιλαμβάνει: 

1) Ενδελεχή έρευνα με την ανάλυση επιτυχημένων παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών στις 4 

συμμετέχουσες χώρες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν στο σπίτι (HBB – Home Based Business). 

2) Εκπαιδευτικό σεμινάριο βασικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ειδικών θεμάτων που θα διεξαχθεί 

στις 4 χώρες της σύμπραξης σε μικρές ομάδες (10 γυναίκες – μητέρες). 
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3) Οn line εκπαίδευση με θεωρητικές και πρακτικές ενότητες σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για την  έναρξη μιας νέας επιχείρησης. 

4) Δημιουργία ιστοσελίδας με όλες τις πληροφορίες μεταφρασμένες επίσης στις γλώσσες των εταίρων 

για την προώθηση και ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των αποτελεσμάτων. 

5) Τα προϊόντα διάδοσης των αποτελεσμάτων και εκδήλωση διάχυσης, που διεξάγεται στη χώρα του 

αιτούντος εταίρου, προκειμένου να παρουσιαστούν σε αυτό το μονοήμερο σεμινάριο τα πνευματικά 

προϊόντα που δημιουργήθηκαν στο έργο. 

Το Πρόγραμμα απευθυνόταν κυρίως σε μητέρες που έχουν ανάγκη να συμφιλιώσουν την οικογενειακή 

ζωή με τον κόσμο της εργασίας, ενθαρρύνοντας τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την εγχώρια 

επιχειρηματική δραστηριότητα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή δουλειά από τις 9 μέχρι τις 5. 

Οι γυναίκες με μικρής ηλικίας παιδιά, δύσκολα μπορούν να ακολουθήσουν ένα άκαμπτο πρόγραμμα ή 

ακόμα και ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα. Επίσης, σε ορισμένες χώρες δεν έχουν όλοι την επιλογή να 

στείλουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο , λόγω των αυξημένων τιμών και των χαμηλών ή ανύπαρκτων 

εισοδημάτων των οικογενειών. 

Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα MAMEC έχει να προτείνει σε αυτές τις γυναίκες απλούστερες και 

εφικτές εναλλακτικές πηγές εισοδήματος  χωρίς να παραμελήσουν την ανατροφή των παιδιών τους. Το 

Πρόγραμμα τις εκπαιδεύει όχι μόνο με επαγγελματικό τρόπο αλλά και με προσωπικό, διδάσκοντας 

ικανότητες που είναι αναγκαίες στη ζωή. 

Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα θέματα εξίσου σημαντικά όπως η ενθάρρυνση της βελτίωσης των 

ψηφιακών δεξιοτήτων και μιας γλώσσας πέρα από τη μητρική, καθώς ζούμε σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο, αυξάνοντας επίσης τις δυνατότητές τους για διαπολιτισμικές σχέσεις. 

Το Πρόγραμμα βασίστηκε σε μια άτυπη μέθοδο εκπαίδευσης, που αποδείχθηκε εξαιρετικά 

αποτελεσματική μέθοδος μάθησης ειδικά για τις ενήλικες γυναίκες που δείχνουν απροθυμία να μάθουν 

λόγω του ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν επιτρέπουν την αυτονομία. Αυτή η μέθοδος ενθαρρύνει την 

ανεξαρτησία και την επιχειρηματικότητα. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, αρχικά έγινε σοβαρή προετοιμασία, 

πραγματοποιώντας έρευνα πεδίου και έρευνα αγοράς σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης σε 

κάθε χώρα και τη θέση των γυναικών στον κόσμο της εργασίας. Αυτή η φάση διήρκεσε από το 

Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2017. Παράλληλα, έγινε η επιλογή επιτυχημένων 

επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από γυναίκες και η επιλογή των συμμετεχουσών στο εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα. Αρκετές γυναίκες πραγματοποίησαν εγγραφή για να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. Ο 

ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά χώρα ήταν 10. Επιλέχθηκε μια απλή αλλά αποτελεσματική 

μέθοδος επιλογής, επιλέγοντας μόνο τις γυναίκες που ήταν μητέρες και είχαν κάποιο κοινωνικό 

μειονέκτημα (υποαπασχολούμενες ή άνεργες). 

Σε αυτή τη φάση δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος του Προγράμματος και σε κάθε εταίρο ανατέθηκαν 

συγκεκριμένες εργασίες (έκδοση των ειδικών ενοτήτων που θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου 

κατάρτισης και στη συνέχεια  αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο για το μάθημα e- learning). 

1. Χειροτεχνίες και Διακοσμήση Πάρτι . 

2. Οργάνωση εκδηλώσεων. 

3. Community manager και διαδυκτιακό  

μάρκετινγκ. 

4. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

5. Τεχνικά και επιχειρηματικά αγγλικά 

6. ΤΠΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι ενότητες αυτές διαμοιράστηκαν σε όλους τους εταίρους την περίοδο αυτή μαζί με τη μετάφρασή 

τους σε όλες τις εθνικές γλώσσες της εταιρικής σύμπραξης. 

Η πρώτη διεθνής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας τον Οκτώβριο του 

2016 και η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στη Νικοτέρα της Ιταλίας τον Ιούλιο του 2017. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια σειρά από συνεντεύξεις σε επιτυχημένες γυναίκες που κατείχαν 

επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο σπίτι. Η προετοιμασία του κύκλου κατάρτισης πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2017. 

Μετά την ολοκλήρωση  αυτής της φάσης ήταν καιρός να ξεκινήσει το μάθημα στην τάξη, και στη 

συνέχεια το  ηλεκτρονικό μάθημα με θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για τις νέες επιχειρήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων 

εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων. 

Επιπλέον, στόχος μας ήταν να προωθήσουμε ένα ευρωπαϊκό συναίσθημα και επίσης τη 

συνειδητοποίηση της διαπολιτισμικής μάθησης. 
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Όλοι οι εταίροι, μετά τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, συμμετείχαν στην προετοιμασία 

του Οδηγού Μεθοδολογίας,  που απευθύνεται 

κυρίως σε γυναίκες και μητέρες, και στοχεύει 

στην προσωπική και επαγγελματική τους 

εκπλήρωση. Οι στόχοι αυτού του πνευματικού 

προϊόντος είναι η καθοδήγηση, η 

συστηματοποίηση και η μεθοδολογική 

υποστήριξη των γυναικών που επιθυμούν να 

αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα και η 

επαγγελματική καθοδήγησή τους μέσω μιας μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια 

του Προγράμματος, ενσωματώνοντας τηδιάσταση του Φύλου και βοηθώντας ομάδες με ειδικές 

δυσκολίες. 

Η προσδοκία μας ήταν ότι οι συμμετέχουσες μας θα μπορούσαν να επιτύχουν όλους αυτούς τους 

στόχους και να τους εφαρμόσουν στην πραγματική ζωή, ερχόμενες σε επαφή με εξαιρετικές γυναίκες 

επιχειρηματίες, αναπτύσσοντας καλές κοινωνικές, γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να 

βγουν από την ανεργία. 

Έχουμε λοιπόν σχεδιάσει μια σειρά 

δραστηριοτήτων που θα δώσουν τη 

δυνατότητα στις γυναίκες-μητέρες να 

αποκτήσουν βασικές και απαραίτητες 

δεξιότητες για να έχουν πρόσβαση στον 

τομέα της επιχειρηματικότητας και να έχουν 

τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μια κατ 'οίκον 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
MAD for Europe (ΙΣΠΑΝΙΑ)  

Ο MAD for Europe είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στη 

Μαδρίτη του 21ου αιώνα.  

Ζούμε σε μια κοινωνία σε διαδικασία αλλαγής χάρη σε αιώνες παλαιότεων εξελίξων και στις  νέες 

εξελισσόμενες τεχνολογίες. Αυτό μας επέτρεψε να σπάσουμε τα εμπόδια και να φέρουμε  πιο 

κοντά τους πολιτισμούς μας. Σε αυτές τις μεταβαλλόμενες εποχές, ο  MAD for Europe 

δημιουργήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που φιλοδοξεί να φέρει την ευρωπαϊκή 

προοπτική  κοντά στους  ανθρώπους και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των 

Ευρωπαίων με προγράμματα όπως το Erasmus +, το LLP, το Horizon 2020, το EYF, η Creative 

Europe, με εκπαιδευτικά προγράμματα για την ένταξη ατόμων με προβλήματα ή κοινωνικά 

αποκλεισμένων από την κοινωνία. Τους βοηθά να αναπτύξουν τα δικά τους ταλέντα και δεξιότητες. 

Δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 

νεολαίας και ειδικεύεται στην πολιτιστική ανάπτυξη και τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

κινητικότητας , στη διαπολιτισμική και γλωσσική μάθηση. 

Αποστολή μας είναι να συμβάλουμε στην εξέλιξη και την κοινωνική ένταξη όλων των ανθρώπων 

παρέχοντας εκπαιδευτικές εμπειρίες που αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας δια βίου μάθησης, σε 

θέματα ανάπτυξης, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής βελτίωσης, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην κατάσταση των νέων, των γυναικών και των ευάλωτων ομάδων. 

Αυτές οι εμπειρίες προάγουν την κινητικότητα των ατόμων και επιτρέπουν την επίτευξη γνώσεων, 

γλωσσικών δεξιοτήτων και προσόντων, ενισχύοντας την προσωπική τους ανάπτυξη, την ενεργό 

συμμετοχή και την επιχειρηματικότητα. Οι δράσεις μας βελτιώνουν την ποιότητα των διεθνών 

πρωτοβουλιών κινητικότητας και των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με 

ζωτικότητα, κοινωνικότητα και διάθεση για την επίτευξη καινοτόμων πρακτικών και την 

προώθηση της συνεργασίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των πληθυσμών. Η έδρα μας 

βρίσκεται στη Μαδρίτη, το πολιτιστικό κέντρο και  οικονομικό κινητήρα της Ισπανίας, γνωστή και 

για το ότι είναι πολύ ανοικτή και φιλόξενη για τους ξένους, κάνοντάς τους να νιώσουν σαν στο 

σπίτι τους. 

 

 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
10 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στον MAD for Europe πιστεύουμε ακράδαντα στη σημασία της διεθνούς κινητικότητας για την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων και ως επένδυση για την προσωπική ανάπτυξη, την 

απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Στην πραγματικότητα, καταβάλλουμε 

όλες τις προσπάθειές μας για να οργανώσουμε επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ανάγκες όλων των συμμετεχόντων. Οι 

Προτάσεις Κινητικότητας - Κατάρτισης καλύπτουν όλα τα επίπεδα: προγράμματα επαγγελματικής 

εμπειρίας, μαθήματα κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου, 

παρακολούθηση εργασίας (job swadowing) για επαγγελματίες, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, 

μαθήματα γλωσσών, εκπαίδευση ενηλίκων. Για εμάς, η κινητικότητα δεν είναι απλά ένα ταξίδι σε 

άλλη χώρα, είναι πολλά περισσότερα! Η κινητικότητα είναι η γνώση, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η 

φιλία, οι προσωπικές σχέσεις, η εμπειρία, η ατμόσφαιρα κάθε χώρας, η γαστρονομία, οι καλές 

πρακτικές, η ενσωμάτωση των συμμετεχόντων και η ικανοποίηση από την ύπαρξη πολλών θετικών 

συναισθημάτων που συμβάλλουν στην πραγματική προσωπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, 

διαχειριζόμαστε και συντονίζουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

> Erasmus +  KA1 / KA2 (υποβολή σχεδίων, διαχείριση έργων που φιλοξενούν ομάδες και 

συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, αποστολή συμμετεχόντων στο εξωτερικό για 

εκπαιδευτικές εμπειρίες, εκπαιδευτικές επισκέψεις ή τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας) 

> Erasmus+ Νεολαία (υποβολή σχεδίων στον τομέα της νεολαίας, συντονισμός και υποδοχή 

νέων Ευρωπαίων και συμμετοχή σε σεμινάρια και διεθνείς ανταλλαγές) 

> Προγράμματα μαθητείας (επαγγελματικές εμπειρίες σύμφωνα με τα αιτήματα των 

συμμετεχόντων σε κάθε είδους εργασιακό χώρο και οποιαδήποτε στιγμή) 

> Σπουδές στο εξωτερικό για άτομα ή ομάδες 

> Εκπαιδευτικά μαθήματα για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, φοιτητές 

> Μαθήματα γλωσσών (ισπανικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και άλλα) για σπουδαστές, 

επαγγελματίες και άλλους ενδιαφερόμενους 

> Μαθήματα και εργαστήρια για την απασχόληση των νέων και την ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ενεργό συμμετοχή και την 

επιχειρηματικότητα 

> Πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις για τη δια βίου μάθηση των ενηλίκων, τόσο 

στην Ισπανία όσο και στο εξωτερικό, όπως μαθήματα, σεμινάρια, εκδρομές, πολιτιστικές 

επισκέψεις, εκθέσεις, διαπολιτισμικά εργαστήρια 
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> Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσιους ή / και ιδιωτικούς φορείς, με στόχο να ανοίξουν 

τις πόρτες τους στην Ευρώπη μέσω προγραμμάτων κινητικότητας 

> Δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης για νέους και μαθητές λυκείου σε θέματα όπως η 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η διαπολιτισμική μάθηση και η σημασία των γλωσσών 

Επιπλέον, με την οργάνωση πολυάριθμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών έργων, 

επιδιώκουμε να επιτύχουμε την προσαρμογή και την ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων στην 

κοινωνία. για αυτό οργανώνουμε ξεναγήσεις, πολιτιστικές επισκέψεις, διαδρομές για φαγητό και 

κρασί, μονοπάτια πεζοπορίας, γραφείο πληροφοριών και εργαστήρια για άνεργους, γλωσσικές 

ανταλλαγές 

URL: www.madforeurope.org 
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ΕΤΑΙΡΟΙ 
DesaDubrovnik (ΚΡΟΑΤΙΑ): μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) που 

δραστηριοποιείται στο Ντουμπρόβνικ από τον Εμφύλιο Πόλεμο το 1991 και 

ιδρύθηκε επισήμως το 1993. Κύριος στόχος της ήταν να βοηθήσει και να στηρίξει 

τις γυναίκες, τα θύματα του πολέμου και τους οικογένειες τους, για να 

αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρέθηκαν εξαιτίας του πολέμου.  

URL: www.des-dubrovnik.hr 

 

 

2ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Πειραιά (ΕΛΛΑΔΑ): δημόσιο σχολείο 

δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Παρέχει εκπαίδευση σε μαθητές 

αλλά και σε εργαζόμενους που χρειάζονται εξειδίκευση στον τομέα της εργασίας 

τους ή την επιθυμία αλλαγής επαγγελματικής κατεύθυνσης.  

URL: 2epal-esp-peiraia.att.sch.gr 

 

 

Giovani per l'Europa  (ΙΤΑΛΙΑ): μη κερδοσκοπικός οργανισμός  κοινωνικής 

οφελείας. Ιδρύθηκε το 2006 στη Νικοτέρα από νέους με ετερογενή 

εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Στόχος του οργανισμού είναι να κάνει γνωστούς τους 

διάφορους ευρωπαϊκούς και άλλους πολιτισμούς, με σκοπό τη δημοκρατική και αμοιβαία ανταλλαγή 

μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων. Στα πλαίσια του LLP και του Erasmus+, ειδικεύεται στην οργάνωση 

και τη διαχείριση κάθε πτυχής της εργασιακής εμπειρίας και των σχεδίων ανταλλαγής. 

URL: www.giovaniperleuropa.org 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΜΕΡΟΣ 1 

Περιγραφή της Ισπανίας 

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική Ευρώπη και  βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Μεσόγειο Θάλασσα, 

τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το εξαιρετικό της κλίμα καθιστούν την Ιβηρική Χερσόνησο τόπο 

πρώτης επιλογής ως προορισμό για διακοπές, σπουδές / κατάρτιση και αλλά ακόμη και για μόνιμη 

διαμονή. 

Η Ισπανία είναι μια χώρα γεμάτη ζωή, εορταστικές συνήθειες και παραδόσεις. Έχει τις περισσότερες 

γεωγραφικές και κλιματικές ποικιλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που κάνει την Ιβηρική 

Χερσόνησο να μοιάζει με μια μίνι ήπειρο στην οποία μπορείτε να φτάσετε σε πολύ σύντομο χρόνο από μια 

παραλία του παραδείσου της Μεσογείου σε ένα πλούσιο δάσος του Ατλαντικού. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις και η πλούσια γαστρονομία της, καθώς και οι όμορφες ιστορικές πόλεις της με 

τους καταπληκτικούς καθεδρικούς ναούς, καθιστούν αυτήν τη χώρα πραγματικά μοναδική και μεταξύ των 

καταλληλότερων για να περάσετε χρόνο. Οι πολιτισμοί της Ισπανίας είναι ευρωπαϊκές κουλτούρες που 

βασίζονται σε ποικίλες ιστορικές επιρροές, πρωτίστως της αρχαίας Ρώμης, αλλά και της προ-Ρωμαϊκής, 

κελτικής και ιβηρικής κουλτούρας, καθώς και των Φοινίκων και των Αράβων. Στους τομείς της γλώσσας 

και της θρησκείας, οι Αρχαίοι Ρωμαίοι άφησαν μεγάλη κληρονομιά. Η πορεία της ισπανικής ιστορίας 

προσέθεσε και άλλα στοιχεία στον πολιτισμό και στις παραδόσεις της χώρας. 

 

Η κατάσταση των γυναικών στην Ισπανία 

Η ιστορία των γυναικών στην Ισπανία έχει εξελιχθεί πολύ, αν και έχει ακόμη  περιθώριο να εξελιχθεί, ήδη 

στην προϊστορία και στην εποχή του σιδήρου, η γυναίκα έδειξε το ρόλο της, σημαντικό αλλά πάντα στη 

σκιά του άνδρα. Όπως και στην Ελλάδα, η ιβηρική κοινωνία ήταν πολύ σεξιστική και οι γυναίκες 

περιορίζονταν στο να είναι στο σπίτι, φροντίζοντας τα παιδιά τους και υπηρετώντας το σύζυγο. Στη Ρώμη 

η θέση της γυναίκας ήταν καλύτερη, μπορούσε να πάει σε δημόσιες εκδηλώσεις όπως θρησκευτικές και 

θεατρικές. Κατά τον Μεσαίωνα, ο ρόλος της ήταν επίσης μηδενικός, αλλά στο τέλος αυτής της περιόδου, 

στο δεύτερο μισό του δέκατου πέμπτου αιώνα, υπάρχει ανάκαμψη, η γυναίκα μπορεί να πάει στο κολέγιο, 

να γίνει πιο ανεξάρτητη να διαβάσει και να γράψει. Η SantaTeresa de Jesus είναι ένα παράδειγμα 

αγωνίστριας, για τα δικαιώματά των γυναικών. Ο ρόλος των γυναικών θα βρεθεί και πάλι στη σκιά μέχρι 

τον δέκατο ένατο αιώνα. 
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Στη Δεύτερη Δημοκρατία θεσμοθετήθηκε η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, το 1933 οι γυναίκες έλαβαν 

το δικαίωμα ψήφου, διαζυγίου και κηδεμονίας των παιδιών τους. Τότε οι γυναίκες άρχισαν να γίνονται 

ορατές στους δρόμους και στη δημόσια ζωή, όπως φαίνεται από την παρουσία ορισμένων γυναικών στις 

εθνικές αντιπροσωπίες. Κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, η δημοκρατική παράταξη 

υπερασπιζόταν το ιδεώδες της ανεξάρτητης και χειραφετημένης "νέας γυναίκας". 

Η διαφοροποίηση και η επισφαλής οικονομική κατάσταση, λόγω της απουσίας του επικεφαλής της 

οικογένειας, ανάγκασαν τις γυναίκες να διευρύνουν τα επαγγέλματά τους αλλά και να αναπτύξουν την 

ανεξαρτησία τους. Υπό αυτή την έννοια μέσα στην Δημοκρατική Ισπανία, πολλές γυναίκες αντιμετώπισαν 

θετικά την ενσωμάτωση τους σε εργασίες έξω από το σπίτι, σπάζοντας έτσι τη μονοτονία των καθηκόντων 

που παραδοσιακά τους ανατίθονταν.  

Στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1960, σημαντικές ομάδες γυναικών οργανώθηκαν σε φεμινιστικά 

κινήματα και αντιπολιτεύονταν στο καθεστώς. Αυτές οι ομάδες είχαν μεγάλη επίδραση και κατά τη 

μετάβαση τα αιτήματά τους ενσωματώθηκαν στην πολιτική ατζέντα. 

Η γυναίκα σήμερα 

Ο ρόλος των γυναικών σήμερα είναι άλλος, πιο πλήρης και πιο δύσκολος, επειδή είναι πιο 

προετοιμασμένες. Έχουν αποδείξει επανειλημμένα  ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά 

εργασίας. 

Η γυναίκα κατάφερε να ανταπεξέλθει στις νέες εργασιακές συνθήκες, να ενσωματώσει το επάγγελμά της 

στα συνήθη καθήκοντα (της μητέρας, της συζύγου και της νοικοκυράς). Ταυτόχρονα, προσπαθεί να 

εκπληρώσει και τα "άλλα καθήκοντα" όπως η επαφή με την οικογένεια και τους φίλους, να πάει 

γυμναστήριο, να κάνει δίαιτα, να επισκεφθεί το σαλόνι ομορφιάς για να παραμείνει "εμφανίσιμη", χωρίς 

να αμελήσει τις πανεπιστημιακές σπουδές και έχοντας να αντιμετωπίσει επιθετικούς και πολύ 

προσηλωμένους στους στόχους τους  ανταγωνιστές. 
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ΜΕΡΟΣ 2 

Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ισπανία 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ισπανία που δημιούργησαν γυναίκες 

(Καλές και Βέλτιστες Πρακτικές) 
 

ΚΑΛΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΚΕΣ 

LITTLE HAΝΝΑH 

Τομέας: Χειροτεχνίες και Διακοσμήσεις 

Περιγραφή: Από το 2014 η Chris Bravo έχει το δικό της ηλεκτρονικό κατάστημα αφιερωμένο σε χαρτικά 

και βιβλία χειροτεχνίας. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο εκδοτικός οίκος Calamar Ediciones της ανέθεσε να γράψει 

το πρώτο βιβλίο μαθημάτων χειροτεχνιών με ταινίες Washi, ιαπωνικές ταινίες ρυζιού που είχαν φτάσει 

στην Ισπανία με απίστευτο αντίκτυπο στον κόσμο των βιοτεχνών. "Δεν υπήρχαν εγχειρίδια στα ισπανικά 

και απευθύνονταν σε μένα λόγω των μαθημάτων και των δημοσιεύσεών μου στο blog. 

(www.littlehannah.net)." Αν και η εμπειρία της είναι θετική, η Chris Bravo συμβουλεύει να μην ξεκινήσει 

κανείς χωρίς να δώσει μια ευκαιρία στο προϊόν. "Στην περίπτωσή μου, οφείλω πολλά στους αναγνώστες 

του ιστολογίου μου και στους «ακόλουθούς» μου στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που δεν επιτυγχάνεται 

συνήθως σε μια μέρα, εβδομάδα ή μήνα", επισημαίνει. 

• Καινοτομία: η LITTLEHANNAH είναι μια διαδικτυακή επιχείρηση χειροτεχνιών και   

  διακοσμήσεων 

• Ιστοσελίδα: http://www.littlehannah.net 

• Επικοινωνία: anicestyle@gmail.com 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: όλοι οι τύποι πελατών 

MARAVENTS 

Τομέας: Οργανισμός εκδηλώσεων 

Περιγραφή: Οργανώνουν κάθε είδους εκδηλώσεις, από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή, τη 

διοργάνωση και την εκτέλεση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Προσφέρουν 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εξαιρετικό επίπεδο οργάνωσης για να κάνουν κάθε εκδήλωσή επιτυχημένη. 

Είναι ειδικοί στην άμεση επικοινωνία με το στοχευόμενο κοινό-στόχο, μέσω πρωτοβουλιών 

http://www.littlehannah.net/
mailto:anicestyle@gmail.com
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πρωτοποριακών, καινοτόμων, εξατομικευμένων και εντός προϋπολογισμού. Η διευθύντρια και δημιουργός 

της Maria a Mar Abenza κέρδισε το επιχειρηματικό βραβείο του 2016 για την περιφέρεια της Murcia. 

• Καινοτομία: μεταξύ των εργασιών είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων με ειδικευμένο 

προσωπικό, η παροχή βοηθητικών υπηρεσιών 

• Ιστοσελίδα: http://www.marevents.es/ 

• Επικοινωνία: info@marevents.es 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

ECOMJUNGLE 

Τομέας: Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Περιγραφή: Προσωπικό ιστολόγιο της Laura Bolaños από την Κόστα Ρίκα, με έδρα τη Μαδρίτη, 

σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου και μικρών επιχειρήσεων. Δίπλωμα στις Διεθνείς Σχέσεις με έμφαση 

στο Διεθνές Εμπόριο, δύο διπλώματα (master) μεταπτυχιακών σπουδών στις επιχειρήσεις και επί του 

παρόντος σε συνεχή κατάρτιση στον τομέα των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου είναι η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και όλα τα σχετικά θέματα. Υπάρχουν άρθρα  στα ισπανικά και τα αγγλικά. 

• Καινοτομία: Ιστολόγιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την υγεία και την ευεξία 

• Ιστοσελίδα: https://ecomjungle.com/ 

• Επικοινωνία: 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

LA GASTRÓNOMA 

Τομέας: Community manager εστιατορίων 

Περιγραφή: Διευθύντρια Επικοινωνιών την ημέρα, ερασιτέχνης δημοσιογράφος το βράδυ, ονομάζεται 

Mapi Hermida (@ mapihermida) και δηλώνει σκληρή κριτικός γαστρονομίας. Η Mapi Hermida ξεκίνησε 

ως ερασιτέχνης, δημιουργώντας ένα blog για τα εστιατόρια και τη νυχτερινή ζωή της Μαδρίτης, ένα από 

τα πάθη της, το Blog με τίτλο "LaGastrónoma". Σήμερα είναι μία από τις ιστοσελίδες  αναφοράς για τη 

Μαδρίτη. Στην αναζήτηση νέων εστιατορίων, υπάρχουν πολλοί οπαδοί που έχουν δημιουργήσει μια 

επιχείρηση λόγω του "LaGastrónoma", εμπνεόμενοι από τις τάσεις που παρουσιάζει στη γαστρονομία. 
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• Καινοτομία: ιστοσελίδα αναφοράς, στην οποία συνδυάζονται τα νέα εστιατόρια με τις 

τελευταίες τάσεις στη νυχτερινή ζωή της Μαδρίτης 

• Ιστοσελίδα: www.lagastronoma.com 

• Επικοινωνία: +34 667 421 025 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

FAMILIAFACIL.ES 

Τομέας: Ιστοσελίδα αναφοράς για οικιακούς βοηθούς 

Περιγραφή: Ο Nieves Fernandez (45 ετών) ίδρυσε το Familiafacil.es το 2011. Αποφοίτησε από το 

Πανεπιστήμιο Pontificia Comillas, νομικές, οικονομικές και επιχειρησιακές σπουδές (ICADE E-3). Σε 

αυτό το δικτυακό τόπο για οικιακές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε ειδικότητες όπως: 

- φροντιστές των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένων 
- φροντιστές παιδιών 
- υπάλληλοι νοικοκυριών 
- εκπαιδευτικά σεμινάρια 
- φροντίδα νεογνών 
- μάγειρες 
- κηπουροί – συντηρητές 
- φροντίδα σκυλιών 
- κομμωτές στο σπίτι 
- υπηρεσίες πληροφορικής 
- προσωπικοί βοηθοί 

 
• Καινοτομία: μοναδική ιστοσελίδα αναφοράς για ποιοτικές υπηρεσίες και απόλυτα 

αποτελεσματική και ασφαλής, όπου μπορείτε να βρείτε κάθε παροχή που σχετίζεται με τη 

φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας. 

• Ιστοσελίδα: http://familiafacil.es/ 

• Επικοινωνία: http://familiafacil.es/ 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Οι συνεντεύξεις με τις γυναίκες επιχειρηματίες είχαν μεγάλη απήχηση στις συμμετέχουσες μας και είχαν 

την ευκαιρία να μάθουν από αυτές πώς μπορούν να ισορροπήσουν την επαγγελματική και οικογενειακή 

ζωή και πήραν κάποιες ιδέες για τις μελλοντικές τους επιχειρήσεις. 
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Η πρώτη μας συνέντευξη ήταν με την κα RosarioArmada (AGAIN Cashmere), μητέρα τεσσάρων παιδιών 

και ιδιοκτήτρια πλέον δύο φημισμένων καταστημάτων προϊόντων από κασμίρ στη Μαδρίτη, η οποία 

ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση στο σπίτι πριν φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. 

• Ιστοσελίδα: https://www.againcashmere.com/ 

• Επικοινωνία: 91 599 64 12 

Επίσης, πήραμε συνέντευξη από την κα Covadonga García-Solans (Estudio Tributario y Fiscal García-

Solans), η οποία ασχολείται με θέματα φορολογικού συμβούλου και έχει τώρα πολλούς πελάτες και 

επιχειρήσεις της Μαδρίτης και της περιοχής. 

• Ιστοσελίδα: http://www.garcia-solans.com/  

• Επικοινωνία: info@garcia-solans.com 

Η τρίτη συνέντευξη ήταν με δύο μητέρες που είναι επίσης φίλες και πριν από μερικά χρόνια αποφάσισαν 

να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση με λουλούδια και διακοσμήσεις, είναι η κα Irene Ruiz και η κα 

Sara Manzano (LaSastrería de las Flores) που παρουσίασαν με πολύ λεπτομερή τρόπο την καθημερινή 

ρουτίνα εργασίας και την οικογενειακή οργάνωση. Οι συνεντεύξεις βασίστηκαν στις ερωτήσεις του 

συντονιστή του σχεδίου. Ωστόσο, εστιάσαμε περισσότερο σε προτάσεις και συμβουλές για την 

εξισορρόπηση της οικογένειας με την εργασία. 

• Ιστοσελίδα: http://www.lasastreriadelasflores.com/  

• Επικοινωνία: info@lasastreriadelasflores.com 

 

Το Πρόγραμμα MAMEC στην Ισπανία – Περίληψη των Συνεδριών 
 

Πραγματοποιήσαμε μια εκστρατεία στον MAD for Europe στα μέσακοινωνικής δικτύωσης για τη 

διάδοση του Προγράμματος και την εύρεση των μητέρων επιχειρηματιών. Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε 

τον Μάρτιο του 2017 σε όλες τις πύλες του  MAD for Europe: Twitter, Facebook, Instagram. Υπήρχαν 

επίσης δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένες πύλες όπως φόρουμ, ομάδες Facebook, κλπ. Αρχικά 66 γυναίκες 

δήλωσαν υποψηφιότητα για  να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. 

Σχεδιάσαμε  για τη δήλωση συμμετοχής μια φόρμα Google 

όπου τους θέσαμε ερωτήματα σχετικά με την εναρμόνιση 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σχεδιάσαμε 

διάφορα διαφημιστικά κείμενα ώστε να κεντρίσουμε το 

ενδιαφέρον και την προσοχή των μητέρων επιχειρηματιών. 
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Η στρατηγική μας ήταν απλή αλλά αποτελεσματική, διότι αποφασίσαμε να επικεντρώσουμε τις 

προσπάθειές μας στα κανάλια όπου ήταν το κοινό-στόχος των μητέρων επιχειρηματιών. Οι συνεδρίες του 

σεμιναρίου MAMEC στη Μαδρίτη πραγματοποιήθηκαν από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 14 Δεκεμβρίου 

του 2017. Υπήρξαν 10 συμμετέχουσες με πολύ παρόμοιο προφίλ: όλες μητέρες με 1 έως 3 παιδιά, όλες, 

εκτός από 3, δεν εργάζονταν εκείνη τη στιγμή. Στην αρχή, διανείμαμε φυλλάδια που έδιναν πληροφορίες 

για τον οργανισμό μας και τους στόχους του Προγράμματος MAMEC. Για να βρούμε τις συμμετέχουσες, 

δημοσιεύσαμε σε ιστότοπους, ομάδες στο Facebook και στείλαμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σε ένα δημόσιο κέντρο στη Μαδρίτη το οποίο οργανώνει τέτοιου είδους σεμινάρια.  

1η Συνεδρία: Εισαγωγή και Παρουσίαση 

Παρουσιάσαμε τον οργανισμό μας και στη συνέχεια 

εξηγήσαμε το Πρόγραμμα MAMEC και τους στόχους και τους 

σκοπούς του. Εξηγήσαμε τι θα διδάξουμε κατά τη διάρκεια 

των συνεδριών. Στη συνέχεια οι γυναίκες συστήθηκαν και 

μίλησαν λίγο γιατί επέλεξαν το σεμινάριο MAMEC. Στη 

συνέχεια μοιράσαμε τα ερωτηματολόγια και τα συμπλήρωσαν. 

Αργότερα, τους δώσαμε μια φόρμα στην οποία έβαλαν 

μερικές πληροφορίες όπως για ποια μαθήματα ενδιαφέρονται περισσότερο, ποια δουλειά θα ήθελαν να 

δημιουργήσουν, τους στόχους  που θα θέσουν στην πορεία, αν είχαν ερωτήσεις κλπ.  

2η Συνεδρία 

Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση, είχαμε τη συμμετοχή νέων γυναικών, έτσι εξηγήσαμε παρόμοια 

πράγματα όπως στην πρώτη συνεδρία. Κάθε γυναίκα παρουσίασε τον εαυτό της και εξηγήσαμε όλα τα 

μέρη του προγράμματος MAMEC, τις δραστηριότητες και το περιεχόμενο των  μελλοντικών συνεδριών. 

3η Συνεδρία: Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  

Εξηγήσαμε στις συμμετέχουσες πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη δική τους επιχείρηση και 

ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσελκύσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες. Μας 

εξήγησαν ποια πλατφόρμα θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην επιχείρησή τους και τι θέλουν να κάνουν. 

Για το λόγο αυτό, τους δώσαμε ένα "Πρότυπο πελάτη" έτσι ώστε η κάθε μια να συμπληρώσει το είδος 

του πελάτη της. Αναλύσαμε τα γούστα τους, τα δημογραφικά στοιχεία, την ηλικία, τις συνθήκες εργασίας 

κλπ. Κάθε μια εξήγησε τον τύπο του πελάτη της στις υπόλοιπες συμμετέχουσες, έτσι ώστε να μάθουν 

διαφορετικά προφίλ πελατών. Μετά από αυτό, εξηγήσαμε τα πιο σημαντικά Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης  και τι έπρεπε να κάνουν για να τα χρησιμοποιήσουν σωστά. 
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4η Συνεδρία: Φορολογία – Νομικό πλαίσιο 

Όλες ήθελαν να μάθουν πώς ξεκινήσουνμια δική τους 

επιχείρησή και ποια είναι τα επόμενα βήματα στον 

φορολογικό τομέα, έτσι σε αυτή τη συνεδρία καλέσαμε μια 

φορολογικό σύμβουλο που δημιούργησε επίσης τη δική 

της επιχείρηση. Εξήγησε πώς το έκανε και τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισε. Επίσης εξήγησε προσεκτικά ορισμένα 

φορολογικά ζητήματα και όλες οι συμμετέχουσες 

διατύπωσαν τα ερωτήματά τους. 

5η Συνεδρία: Χειροτεχνίες και διακόσμηση εκδηλώσεων 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, καλέσαμε μια μοδίστρα και δίδαξε 

σε όλες τις συμμετέχουσες πώς να φτιάξουν ρούχα για τα παιδιά τους. Κάθε 

γυναίκα έφερε ένα φόρεμα από τις κόρες της ή ένα παιδικό παντελόνι και 

κάναμε σχέδια ραπτικής. Μετά από αυτό, κόψαμε τα σχήματα και τους 

δείξαμε πώς να το ράβουν για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Το 

υλικό που χρησιμοποιήσαμε για τα ρούχα ήταν ένα είδος μαλακού χαρτιού, 

έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Κάναμε επίσης το πατρόν 

μιας φούστας για μία από τις γυναίκες. 

6η Συνεδρία: Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Σε αυτή τη συνάντηση, εξηγήσαμε στις συμμετέχουσες πώς θα μπορούσαν εύκολα να δημιουργήσουν 

έναν ιστότοπο και ποια είναι η αυτή διαδικασία. Τους διδάξαμε επίσης τη διαδικασία της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικού εμπορίου για την πώληση των προϊόντων τους στο διαδίκτυο. Μετά από αυτό, μιλήσαμε 

για το Επιχειρηματικό Σχέδιο και εξηγήσαμε κάποια παραδείγματα. Οι γυναίκες συμμετείχαν επίσης με 

μερικές από τις ιδέες τους και όλοι μαζί κάναμε μια άσκηση ώστε να κατανοήσουν σωστά τη συνεδρία. 

7η Συνεδρία: Οργάνωση εκδηλώσεων 

Στην αρχή εξηγήσαμε την ενότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων που περιλαμβάνει όλους τους τύπους, τη 

διαδικασία και μερικά παραδείγματα διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπως η διοργάνωση γάμων. Μετά, ήρθε 

στη συνάντησή μας ένας επαγγελματίας διοργανωτής γάμων και εξήγησε τα σημαντικά πράγματα που 

όλοι όσοι θέλουν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα πρέπει να γνωρίζουν. Οι γυναίκες επίσης 

συμμετείχαν πολύ και έμαθαν πώς να οργανώουν μια εκδήλωση. Στο τέλος, μας πρότεινε ένα βιβλίο 
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σχετικά με τους κανόνες πρωτοκόλλου, έτσι ώστε η συμμετέχουσα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει 

όποτε θέλει. 

8η Συνεδρία: Τελευταία μέρα και απονομή  πιστοποιητικών 

παρακολούθησης 

 

 

 

 

Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξέλιξή τους στο μάθημα 

Κατά την πρώτη συνεδρία δώσαμε στις γυναίκες ένα ερωτηματολόγιο με κάποιες ερωτήσεις σχετικά με 

τα τεχνικά θέματα του σεμιναρίου MAMEC, αν είναι καλές στην εύρεση των απαραίτητων πόρων, αν 

μπορούσαν να καθορίσουν την έννοια του μάρκετινγκ ή αν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 

Την τελευταία ημέρα, επαναλάβαμε αυτό το ερωτηματολόγιο και όλες απάντησαν στις ίδιες ερωτήσεις. 

Στην τελική αξιολόγηση, οι περισσότερες από τις γυναίκες απάντησαν σε αυτές τις ερωτήσεις με ένα 

μεγαλύτερο βαθμό, κάτι το οποίο δείχνει ότι έμαθαν πολλά κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. 

Κατά τις συνεδρίες, θέλαμε επίσης τη συμμετοχή όλων των γυναικών, οπότε κάποιες μέρες έπρεπε να 

κάνουν μια μικρή παρουσίαση με ορισμένες πληροφορίες που ετοίμασαν. Για παράδειγμα, στην 3η 

συνεδρία, τους δώσαμε ένα "Πρότυπο Πελάτη", έτσι ώστε η κάθε μια να συμπληρώσει το είδος του 

πελάτη της. Αναλύσαμε τα γούστα τους, τα δημογραφικά στοιχεία, την ηλικία, τις συνθήκες εργασίας 

κλπ. Κάθε μια εξήγησε τον τύπο του πελάτη της  στις  υπόλοιπες  συμμετέχουσες. 

Κατά την τελευταία μέρα, κινηματογραφήσαμε κάποιες μαρτυρίες των γυναικών που συμμετείχαν στο 

σεμινάριο και είπαν ότι ήταν πραγματικά επιτυχημένο και ότι έμαθαν πώς να δημιουργήσουν το δικό 

τους επιχειρηματικό σχέδιο. 

Επίσης, οι γυναίκες κοινοποίησαν τις δημοσιεύσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ώστε να μας 

βοηθήσουν να διαδώσουμε το Πρόγραμμα σε περισσότερους ανθρώπους. 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης έχει αναρτηθεί όλο το υλικό των ενοτήτων που διδάχθηκαν στο 

σεμινάριο σε όλες τις γλώσσες (ισπανικά, αγγλικά, ιταλικά, κροατικά και ελληνικά) έτσι ώστε να 
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αποκτήσει το Πρόγραμμα και άλλους συμμετέχοντες. Για την πρόσβαση στο υλικό συμπληρώνουν τη 

φόρμα εγγραφής που υπάρχει σε κάθε ενότητα στην αντίστοιχη γλώσσα και όταν συμπληρώνουν τα 

προσωπικά τους δεδομένα τους κοινοποιούνται οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας όπου είναι αναρτημένο το 

υλικό. Αυτό σημαίνει ότι για να έχουν πρόσβαση στο υλικό, θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν. 

Σε κάθε ενότητα με την αντίστοιχη γλώσσα, εκτός από τη φόρμα συμπλήρωσης, υπάρχει επίσης μια 

σύντομη επεξήγηση του Προγράμματος MAMEC και των κύριων στόχων του, καθώς και ενός τμήματος 

που ονομάζεται "Gallery", στο οποίο υπάρχουν φωτογραφίες των συνεδριών του σεμιναρίου από όλες τις 

συνεργαζόμενες χώρες. 

Στην ιστοσελίδα υπάρχει η "επικοινωνία με τον εμπειρογνώμονα", ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να μας γράψουν για οποιοδήποτε ερώτημα. 

Χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα, συμμετέχοντες από την Ισπανία έχουν εγγραφεί και τους έχουμε στείλει 

όλες τις ενότητες του σεμιναρίου έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν για να δημιουργήσουν τη δική 

τους επιχείρηση.Οι ισπανίδες είναι κυρίως γυναίκες με παιδιά από τη Μαδρίτη, την πρωτεύουσα της 

Ισπανίας. 

ΜΕΡΟΣ 3 

Περισσότερο παραγωγικές και ικανοποιητικές δραστηριότητες για τις γυναίκες 

Στο ισπανικό σεμινάριο MAMEC, μία από τις σημαντικότερες συνεδρίες ήταν η πρώτη, επειδή όλες οι 

γυναίκες ήρθαν με μια ιδέα λέγοντάς μας τι ήθελαν να κάνουν. Συστήθηκαν στην υπόλοιπη τάξη και 

εξέθεσαν τις ιδέες τους. Μας είπαν ότι ο κύριος σκοπός της συμμετοχής τους είναι να κάνουν το όνειρό 

τους αληθινό: να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρησή. Μερικές από αυτές μας εξήγησαν ότι είχαν 

ξεκινήσει, με κάποιους φίλους ή γνωστούς, αλλά θέλουν να διευρύνουν τις επιλογές τους. Αυτή η 

παρουσίαση βοήθησε να γνωρίσει η μια την άλλη λίγο καλύτερα και αυτό ήταν χρήσιμο για να 

δημιουργηθεί μια καλύτερη σχέση μεταξύ τους. 

Επίσης, η παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου βοήθησε τις γυναίκες να ξεκινήσουν από την αρχή 

και να διερευνήσουν τμήματα που δεν γνώριζαν. Μελέτησαν τις δικές τους ιδέες και τις κατέγραψαν στο 

χαρτί ώστε αργότερα να μπορούν να τις παρουσιάσουν στις υπόλοιπες γυναίκες. 

Αυτό ήταν το πιο σημαντικό κομμάτι για αυτές και το κάναμε στην τελευταία συνεδρία για να 

μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που τους δώσαμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτωνκαι να 

καταστρώσουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό σχέδιο. 
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Εκτός από αυτό, έπρεπε επίσης να δημιουργήσουν μια μικρή παρουσίαση με τις ιδέες τους, τον στόχο 

τους, γιατί ήθελαν να κάνουν, χρησιμοποιώντας το πρότυπο "Business Model Canvas" 

Το κομμάτι της ανάλυσης των πελατών ήταν πολύ σημαντικό. Αυτή η δραστηριότητα τους βοήθησε να 

γνωρίσουν το στόχο τους και τι έπρεπε να κάνουν για να έχουν μια ελκυστική επιχείρηση: πώς να τους 

προσεγγίσουν, ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν, τον τύπο των μηνυμάτων που πρέπει 

να τους δώσουν, ποιες φωτογραφίες είναι κατάλληλες για δημοσίευση στο διαδίκτυο κ.α. 

Μία από τις πιο χρήσιμες δραστηριότητες ήταν και 

η συνεδρία διδασκαλίας τεχνικών αγγλικών. Για 

πολλές επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντικό να 

γνωρίζεις αγγλικά και κάποιο λεξιλόγιο για να 

κατανοήσεις τους περισσότερους πελάτες. Εάν 

εστιάσετε μόνο στη χώρα σας δεν είναι πολύ 

απαραίτητο αλλά σήμερα με το διαδίκτυο και τα 

κοινωνικά μέσα, μπορείτε να φτάσετε σε μεγάλο 

αριθμό πελατών πέρα από τα σύνορά σας και το να γνωρίζεις αγγλικά είναι σημαντικό. Τους διδάξαμε 

βασικά πράγματα όπως πώς να απαντήσουμε σε μια κλήση, πώς να γράψουν ένα email σε μια εταιρεία, 

στον πελάτη, πώς να γράψουν μια επιστολή παρουσίασης. Επίσης, πραγματοποιήσαμε προφορικές 

δραστηριότητες. 

Όλες οι γυναίκες ήθελαν να μάθουν για τα φορολογικά ζητήματα επειδή είχαν σκοπό να ξεκινήσουν τις 

επιχειρήσεις τους. Έτσι  οργανώσαμε στην 4η συνεδρία την ομιλία με τη φορολογικό σύμβουλο, ειδική 

σε αυτόν τον τομέα. Εξήγησε πολλά πράγματα με λεπτομέρειες και επίσης τις ενημέρωσε για διάφορα 

θέματα για να μπορέσουν να κατανοήσουν όλες τις οικονομικές διαδικασίες σωστά. Αυτό βοήθησε τις 

συμμετέχουσες πολύ, επειδή οι περισσότερες είχαν πολλές αμφιβολίες.  

Το κομμάτι σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν θεμελιώδες επειδή οι περισσότερες από 

αυτές ήθελαν να επεκτείνουν την επιχείρησή τους σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το 

Twitter. Κατά τη διάρκεια της 3ης συνεδρίας, τους παρουσιάσαμε παραδείγματα επιχειρήσεων που είχαν 

αξιόλογους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να δουν καλές εταιρείες που 

αξιοποιούν ικανοποιητικά αυτόν τον τομέα. 

Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας ήταν μια συνεδρία που άρεσε πολύ. Πολλές από αυτές δεν ήξεραν πώς να 

το κάνουν, έτσι τους βοηθήσαμε να δημιουργήσουν μια. Πρώτα, τους ζητήσαμε να φτιάξουν ένα email 

ώστε να μπορούν να τη διαχειρίζονται και μετά να σχεδιάσουν την ιστοσελίδα τους μέσω μιας 

διαδικτυακής πλατφόρμας (wix, wordpress, weebly). Ήταν πραγματικά αποτελεσματικό και οι 
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περισσότερες από αυτές δημιούργησαν την ίδια μέρα τη δική τους ιστοσελίδα. Επίσης, απαντήσαμε σε 

όλες τις απορίες ώστε να τις βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο.  

 

ΜΕΡΟΣ 4 

Γυναίκες που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση 

MI FIESTA GUAY 

Όνομα: Marjore Urdaneta 

Διοργανώνει και διακοσμεί πάρτι, ειδικά για παιδιά, όπως 

γενέθλια, βαπτίσεις, κοινωνίες ή ντους μωρών. Προσφέρει 

μια πολύ καλή ποιότητα, καθώς και τον εφοδιασμό της 

εκδήλωσης. 

Ιστοσελίδα: https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta 

 

MOM & BABY 

Όνομα: María de los Ángeles Alcalá 

Είναι μια ιδανική μάρκα για τις μητέρες που θέλουν τις 

καλύτερες αναμνήσεις με τις κόρες τους στις βόλτες τους 

και στις ειδικές εκδηλώσεις τους, επίσης για εκείνες τις 

μικρές αδελφές που θέλουν να είναι οι ίδιες όταν ντύνονται, 

για τα δίδυμα και ακόμη και για τις γυναίκες που είναι θείες, 

γιαγιάδες και αγαπούν το κοριτσάκι τους τόσο πολύ ώστε να 

συνδυάζονται με αυτό. 

Ιστοσελίδα: https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline 

 

MAGOLA’S CAKE 

Όνομα: Magola Acosta 

https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta
https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline
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Η Magola είναι σεφ ζαχαροπλαστικής στη Μαδρίτη, 

φτιάχνει επιδόρπια και κέικ για κάθε είδους 

περιστάσεις: catering, κατασκηνώσεις διακοπών, 

γενέθλια, βαπτίσεις, κοινωνίες. Φτιάχνει επίσης 

θεματικές τούρτες διαφόρων τύπωνς. Διοργανώνει κατά 

παραγγελία μαθήματα για ενήλικες και παιδιά. 
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ΙΤΑΛΙΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 

Περιγραφή της Ιταλίας 

Η Δημοκρατία της Ιταλίας περιλαμβάνει τα νησιά της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της Έλβα και πολλά 

άλλα μικρότερα νησιά. Εντός της ηπειρωτικής Ιταλίας είναι η ανεξάρτητη δημοκρατία του Αγίου 

Μαρίνου και η πόλη του Βατικανού, η μικρότερη χώρα στον κόσμο, το παπικό κράτος, που 

περικλείεται από τη Ρώμη. Διοικητικά, η Ιταλία χωρίζεται σε 20 περιφέρειες, κάθε μία από τις οποίες 

χωρίζεται σε επαρχίες και κοινότητες. Η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη είναι η Ρώμη 

(πληθυσμός, 2016 εκτίμηση, 2.873.598), η οποία  είναι διάσημο πολιτιστικό και τουριστικό κέντρο. 

Από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, η Ιταλία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον παγκόσμιο 

πολιτισμό. Οι Ιταλοί έχουν συνεισφέρει με μερικά από τα πιο θαυμαστά έργα στη γλυπτική, την 

αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία και τη μουσική. 

 

Η κατάσταση των γυναικών στην Ιταλία 

Οι γυναίκες εδώ και δεκαετίες, μαζί με τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, ήταν αόρατες στον κόσμο 

της εργασίας. Στο παρελθόν, οι γυναίκες εργάζονταν από νεαρή ηλικία, είχαν λιγότερες φιλοδοξίες, 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από τους άνδρες και η εργασία λειτουργούσε κυρίως ως μεταβατική 

εμπειρία πριν από το γάμο. 

Στο παρελθόν, η γυναίκα ήταν ένα εξάρτημα του οικογενειάρχη (πατέρας ή σύζυγος). Στον 

οικογενειακό κώδικα του 1865, οι γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα να ασκούν την επιμέλεια των νόμιμων 

παιδιών τους ούτε το δικαίωμα να γίνονται δεκτές σε δημόσια γραφεία. Οι παντρεμένες γυναίκες δεν 

μπορούσαν να διαχειριστούν τα χρήματα που κέρδιζαν με την εργασία τους επειδή ανήκαν στον 

σύζυγό της. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι γυναίκες εργάζονταν από πολύ νέες αλλά εγκατέλειπαν την 

αγορά εργασίας πολύ σύντομα, όταν ξεκινούσαν την οικογένεια και έκαναν παιδιά. Σήμερα, η ιταλίδα 

προσεγγίζει τον κόσμο της εργασίας σε πιο προχωρημένη ηλικία, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, με 

προσδοκίες βεβαίως μεγαλύτερες και με την πρόθεση να μην εγκαταλείψει την εργασία πριν από τη 

συνταξιοδότησή της. Τα ποσοστά απασχόλησης δείχνουν ότι λιγότερο από μία γυναίκα στις δύο 

(46,1%) εργάζεται. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (58,2%) είναι πάνω από 12 ποσοστιαίες μονάδες. Στις 
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περιφέρειες του Νότου οι γυναίκες εργαζόμενες είναι λιγότερο από το ένα τρίτο (30,5%). Το ποσοστό 

απασχόλησης των ιταλίδων με ανώτερη μόρφωση είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και οι γυναίκες εργαζόμενες αντιπροσωπεύουν το 41,5% του συνολικού 

αριθμού των εργαζομένων, οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις είναι μόλις 12,9%. 

Χάρη στην εκπαίδευση, η οποία τις έβγαλε από τη μειονεκτική κατάσταση και στην 

αποφασιστικότητα να εισέλθουν στα παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα, οι γυναίκες διαπρέπουν 

ακόμα και στους νέους τομείς των Τεχνολογιών. Η εργασία γίνεται όλο και πιο σημαντική πτυχή της 

γυναικείας ταυτότητας, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των γυναικών που 

απασχολούνται, η συμμετοχή τους σε όλες τις μορφές εργασίας (βάρδιες, νυχτερινή εργασία, εργασία 

σε αργίες) βελτιώνει την εργασιακή τους θέση. 

ΜΕΡΟΣ 2 

Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ιταλία 

Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ιταλία από γυναίκες επιχειρηματίες 

(Καλές και Βέλτιστες Πρακτικές) 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

CLAUDIA TRIESTE WEDDING PLANNER 

Τομέας: διοργανώτρια γάμων 

Η Claudia ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού Miss Italy το 1997. Λατρεύει το στυλ και την ομορφιά. 

Είναι μια πολύ οργανωμένη γυναίκα, αγαπά τους γάμους και για αυτό αποφάσισε να γίνει 

διοργανώτρια εκδηλώσεων. Ξεκίνησε τη σελίδα στο Facebook και, χάρη στα κοινωνικά δίκτυα, 

κέρδισε τους πρώτους πελάτες που πολλαπλασιάστηκαν με την πάροδο του χρόνου. 

• Καινοτομία: τα καταστήματα της περιλαμβάνουν διοργάνωση εκδηλώσεων, οργάνωση  

  γάμων, βοηθητικές υπηρεσίες. 

• Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

• Επικοινωνία  https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

IL PARCO DEI SOGNI  

 Τομέας: παιδική ηλικία 
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Η Άννα Μαρία, που ζει σε ένα μικρό χωριό, δεν είχε χώρο για να παίξει με το γιο της, έτσι αποφάσισε 

να δοκιμάσει από κοινού με άλλες γυναίκες μια νέα εμπειρία. Η Άννα Μαρία έχει ανοίξει ένα κέντρο 

ημέρας για παιδιά, με  πολλά εργαστήρια από μουσική έως μαθήματα. Από την αρχή οι γονείς 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για αυτή την πρωτοβουλία, σήμερα μόλις ένα χρόνο μετά το 

άνοιγμα της επιχείρhσης, κάθε απόγευμα το κέντρο γεμίζει με παιδιά και χαρά. 

• Καινοτομία: αίθουσα παιχνιδιών με πολλά εργαστήρια αναψυχής 

• Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

• Επικοινωνία: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: παιδιά έως 14 ετών 

GIOCOLANDIA 

Τομέας: νηπιαγωγείο 

Η Silvana, ανύπαντρη μητέρα δύο παιδιών, έψαχνε για μια λύση που να της εξασφαλίζιε έναν μισθό. 

Αποφάσισε λοιπόν να ιδρύσει ένα σύλλογο και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο, το οποίο θα 

φιλοξενεί παιδιά όλων των ηλικιών, από νεογέννητα έως 6χρονα. Η δραστηριότητά της σε σύντομο 

χρονικό διάστημα είχε μεγάλη επιτυχία και εξελίχθηκε στο νηπιαγωγείο με τα περισσότερα παιδιά στην 

περιοχή. 

• Καινοτομία: νηπιαγωγείο με πρωτοποριακή διδασκαλία 

• Ιστοσελίδα: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

• Επικοινωνία: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

• Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: παιδιά μέχρι 6 ετών 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

FRANTOIO BADIA 

Τομέας: εταιρεία που παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. 

Μία από τις συνεντεύξεις δόθηκε από την κυρία Pantalea Corigliano, μια νεαρή μητέρα που είδε την 

εταιρία του πατέρα της να αποτυγχάνει και αποφάσισε να κάνει κάτι για αυτό. Ο πατέρας της είχε ένα 

εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιόλαδου αλλά είχε πρόβλημα με την πώληση του προϊόντος. Η Pantalea 
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ανέλαβε την επιχείρηση και άρχισε να πωλεί τα προϊόντα της διαδικτυακά, με αυτό τον τρόπο, είχε την 

δυνατότητα να εργάζεται από το σπίτι. Επιπλέον, δημιούργησε βιολογικό λάδι, όπως λάδι με λεμόνι, λάδι 

με πορτοκάλι, λάδι με καυτερές πιπεριές καθώς και ένα νέο είδος κρέμας λαδιού. Η εταιρεία έχει πλέον 

μια καλή θέση στην αγορά ελαιόλαδου χάρη στη διορατικότητα και πρωτοτυπία της Pantalea. 

• Καινοτομία: εισαγωγή νέων και φρέσκων συστατικών στο ελαιόλαδο, διαφορετικός τρόπος 

μάρκετινγκ, δημιουργία νέων προϊόντων με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 

• Ιστοσελίδα: http://www.frantoiobadia.com/ 

• Επικοινωνία: http://www.frantoiobadia.com/ 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

FIORELLA SAPONI 

Τομέας: εταιρεία που παράγει φυσικά και βιολογικά σαπούνια 

Η Fiorella, μια γυναίκα που είχε την ανάγκη να συνδυάσει την εργασία στον τομέα της φροντίδας του 

σώματος με την οικογενειακή ζωή, καθώς και να διατηρήσει και να σώσει αυτό το είδος εργασίας. 

Επιπλέον, η πλήρης απουσία συντηρητικών και χημικών, η αποκλειστική χρήση φυσικών συστατικών που 

καλλιεργούνται και υφίστανται επεξεργασία σε μια περιοχή στη μέση της Μεσογείου, αποτελούν τη βάση 

της απόλυτα φυσικής και ευαίσθητης σειράς προϊόντων "Fiorella". Αυτή η εγχώρια επιχείρηση επέτρεψε 

στην Fiorella να ενταχθεί καλά στον κόσμο της εργασίας και να κερδίζει ένα εισόδημα που είναι 

θεμελιώδες για την οικογένειά της. 

• Καινοτομία: φυσικά και βιολογικά προϊόντα - επιστροφή στις παραδόσεις και χαμηλό 

περιβαλλοντικό κόστος. Λίγα συστατικά, όλα από τη φύση της περιοχής, που προσφέρουν υγεία 

και ομορφιά στο δέρμα. 

• Ιστοσελίδα: http://www.saponifiorella.com/ 

• Επικοινωνία: http://www.saponifiorella.com/ 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

VISTA A MARE 

Τομέας: εστιατόριο και προϊόντα 
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Η κυρία Βέκιο είναι γυναίκα που, παρόλη την οικονομική κρίση, αποφάσισε να επενδύσει σε μια υπηρεσία 

τροφοδοσίας από το σπίτι, χρηισομοιώντας προϊόντα από τον κήποτης. Λίγα χρόνια αργότερα ήταν σε 

θέση να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στη θάλασσα, χάρη στα αποτελέσματα του catering της. 

• Καινοτομία: προσφέρει εστίαση με υλικά φρέσκα, νόστιμα και διαθέσιμα στην περιοχή 

• Ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

• Επικοινωνία: https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

 

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία 

 

Οι συνεντεύξεις αποσκοπούσαν να δώσουν στις συμμετέχουσες ιδέες για τους τομείς και τις δυνατότητες 

των επιχειρήσεων, νέες ιδέες για το πώς μπορούν να επιτύχουν με τις δικές τους επιχειρήσεις. 

 

Η σχεδίαση του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 2017. Σε αυτή τη 

φάση, σε κάθε εταίρο ανατέθηκαν συγκεκριμένες λειτουργίες (σύνταξη των ενοτήτων). Οι ενότητες αυτές 

διαμοιράστηκαν σε όλους τους εταίρους την περίοδο αυτή μαζί και με τη μετάφρασή τους σε όλες τις 

εθνικές γλώσσες της σύμπραξης. 

 

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία προγραμματισμού, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το μάθημα στην τάξη το 

μήνα Δεκέμβριο. Οι ακόλουθες ενότητες μελετήθηκαν: 

1. Χειροτεχνίες και διακοσμήσεις 

2. Οργάνωση εκδηλώσεων 

3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Δημιουργήθηκε ένα ενδιάμεσο «ερωτηματολόγιο αξιολόγησης» των μαθησιακών στόχων. Επιπλέον, το 

μάθημα e-learning είχε διάρκεια 2 μηνών. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα 

μας ήταν ελεύθερη και για αυτό πολλές γυναίκες, αλλά και άντρες, μας έστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα με 

θετική ανατροφοδότηση, ευχαριστώντας μας επειδή εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα θέματα που 

παρουσιάζονται στο πρόγραμμα. Στις συναντήσεις δια ζώσης, είχαμε 41 συμμετέχοντες. 
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Στο τέλος των μαθημάτων παραδόθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλες τις συμμετέχουσες που 

ολοκλήρωσαν το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων και το τεστ αξιολόγησης 

της ηλεκτρονικής εκμάθησης. 

 

Το Πρόγραμμα MAMEC στην Ιταλία – Περίληψη των Συνεδριών 
 

Πρώτα, διεξήχθη έρευνα αγοράς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και μετά 

την έγκρισή του). Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η έδρα του οργανισμού μας, η περιοχή ViboValentia, 

κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικείας ανεργίας (ποσοστό 43,7%) στην Ιταλία στις γυναίκες 

ηλικίας 25 έως 34 ετών. 
 
Το επόμενο βήμα ήταν η επιλογή των εταιρειών που 

δημιουργήθηκαν από γυναίκες. Ακολούθησε η δημοσίευση 

αυτής της επιλογής τόσο στην ιστοσελίδα μας όσο και στη 

σελίδα μας στο Facebook. Στα μέρη που οι γυναίκες 

συχνάζουν περισσότερο (για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ, ο 

Δήμος, οι βιβλιοθήκες, τα κομμωτήρια και οι ιατρικές 

κλινικές) αφήσαμε αρκετά φυλλάδια που δημιουργήθηκαν 

ειδικά για το Πρόγραμμα. 

 

Επίσης, υπήρξε επιλογή των συμμετεχουσών λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής, έχοντας 

πάντα υπόψη τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες. Στις συμμετέχουσες δόθηκε ένα 

πρώτο ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους ("Ερωτηματολόγιο 

Αξιολόγησης των Στόχων Εκμάθησης"). 

 

Η ομάδα των συμμετεχουσών που παρακολούθησαν την εκπαίδευση στην τάξη ήταν ετερόκλητη. 

Υπήρχαν γυναίκες από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, με 

περισσότερες ή λιγότερες ιδέες για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες, αλλά με τις ίδιες προσδοκίες, 

επιθυμίες και ελπίδες. Οι συμμετέχουσες ζούν στην περιοχή ViboValentia και αντιμετωπίζουν τις 

καθημερινές προκλήσεις της ζωής σε μια πολυσύχναστη, κοσμοπολίτικη και αστική περιοχή. Ένα κοινό 

γνώρισμα των γυναικών που συμμετείχαν σε αυτό το σεμινάριο είναι η έλλειψη ελεύθερου χρόνου και η 

επιθυμία και η ανάγκη να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αναπτυχθούν. 
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Δημιουργήθηκε ένας δικτυακός τόπος τον Δεκέμβριο του 2016 για το Πρόγραμμα MAMEC. Το 2017 (από 

τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο) πραγματοποιήσαμε 3 συνεντεύξεις με επιτυχημένες ιταλίδες επιχειρηματίες, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευόμενους και ένα άτομο από το προσωπικό. 

 

Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξέλιξή τους στο μάθημα 

Κατανοήσαμε ότι οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν λόγω όλων των θετικών ανατροφοδοτήσεων που λάβαμε 

από τις συμμετέχουσες στο τέλος του σεμιναρίου. Ακολουθούν ορισμένες απόψεις των συμμετεχόντων 

μας : 

Η ανταπόκριση από τις συμμετέχουσες ήταν 

πραγματικά πολλά υποσχόμενη. Συμφώνησαν 

ομόφωνα ότι ωφελήθηκαν από αυτήν την 

εκπαίδευση με πολλούς τρόπους. Η κα Rosa 

Mazzitello μας είπε: "Έχω ιδέες για να ξεκινήσω 

από τώρα και στο εξής νέα πράγματα". Για 

μερικές από αυτές, ήταν η πρώτη τους εμπειρία 

σε αυτό το είδος εκπαίδευσης ("Η συμμετοχή 

στην κατάρτιση ήταν ένα πολύ σημαντικό 

πλεονέκτημα για μένα, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια εκπαίδευση", η κα Francesca 

Papalia), ενώ άλλοι είχαν ήδη μια σαφή ιδέα για μια μελλοντική επιχείρηση, ενώ άλλοι όχι. Παρόλα αυτά, 

όλοι έχουν αποκτήσει πολλές γενικές γνώσεις αλλά και συγκεκριμένες, όσον αφορά την 

επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση των επιχειρήσεων, την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων τους. Ήταν πραγματικά ευχαριστημένες επειδή ήταν σε θέση να εντοπίσουν τα κενά τους και 

που τους δόθηκε η ευκαιρία να τα καλύψουν. 

Οι συμμετέχουσες έμαθαν επίσης πολλά από τις μεταξύ τους συζητήσεις, οι συνεντεύξεις ήταν πραγματικά 

χρήσιμες για να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει στον τομέα των εγχώριων επιχειρήσεων, μπορούσαν 

να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες ή ακόμα και να μοιραστούν τις ανησυχίες τους. Οι συμμετέχουσες 

δήλωσαν ότι εμπνεύστηκαν από τις επιτυχημένες γυναίκες και τους έδωσε το κίνητρο να κάνουν κάτι στο 

μέλλον. Μια από αυτές ξεκίνησε με δική της επιχείρηση χειροτεχνίας κοσμημάτων λίγες μέρες μετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην τάξη και βρήκε τους πρώτους πελάτες της μεταξύ των συμμετεχόντων 

στην εκπαίδευση. Άλλοι βρήκαν νέες ευκαιρίες και προσφέρθηκαν να εργαστούν εθελοντικά σε 

επιχείρηση ώστε για να αποκτήσουν εμπειρία. Εκτός από τη βελτίωση των δεξιοτήτων εργασίας, οι 

εκπαιδευόμενες έχουν επίσης ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους. Όπως η κα Luana εξήγησε: "Η 
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κατάρτιση δούλευε ως κινητήρια δύναμη για εμένα.  Μου έδωσε περισσότερη εμπιστοσύνη για να 

ξεκινήσω μια επιχείρηση", σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευομένων, αισθάνονταν εξοπλισμένες, 

ενθαρρυμένες και παρακινημένες να διερευνήσουν την επιχειρηματικότητα από το σπίτι. 

Οι συμμετέχουσες μας είπαν ότι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να συνειδητοποιήσουν όλα τα πράγματα που 

θα μπορούσαν να επιτύχουν σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και να δημιουργήσουν φιλίες και να 

αναπτυχθούν σε προσωπικό επίπεδο ("Ήταν πολύ ωραίο να συναντήσω ενδιαφέρουσες γυναίκες με 

φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδια", Pamela). Το Πρόγραμμα είχε απροσδόκητο διεθνή αντίκτυπο, όπως μας 

ενημέρωσε η κα Stefania. "Έχω κερδίσει πολλές γνώσεις από την εκπαίδευση. Μετά την εκπαίδευση, 

συνάντησα πολλούς ανθρώπους και συζήτησα για τις εμπειρίες μου από αυτό το σεμινάριο. Ενδιαφέρονται 

για αυτό και ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια συνεργασία στο μέλλον", δήλωσε η κα Stefania. Οι κυριότερες 

συστάσεις που λάβαμε ήταν να κάνουμε σύντομα μια άλλη κατάρτιση για την γυναικεία 

επιχειρηματικότητα, να συμπεριλάβουμε περισσότερα θέματα χρηματοδότησης.  

 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

Το τελευταίο στάδιο του Προγράμματος αποτελείται από ένα ηλεκτρονικό μάθημα που στόχο έχει τη 

συγκέντρωση θεωρητικών και πρακτικών πληροφοριών σχετικά με μια ποικιλία δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για τις νέες επιχειρήσεις. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένα εργαλείο που επέτρεψε μεγαλύτερη 

συμμετοχή και επηρέασε λιγότερο τις οικογενειακές δεσμεύσεις των συμμετεχουσών. Πολλές 

συμμετέχουσες από όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και περιθωριοποιημένων περιοχών, 

παρακολούθησαν το ηλεκτρονικό μάθημα. Λάβαμε μηνύματα από τις συμμετέχουσες που εξέφρασαν τον 

ενθουσιασμό τους για την ηλεκτρονική μάθηση, καθώς στις περισσότερες από αυτές δεν προσφέρονται 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και νιώθουν αποκλεισμένες από τα διάφορα προγράμματα και μαθήματα που 

λαμβάνουν χώρα μόνο σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Το εκπαιδευτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε σε 

αυτή τη φάση ήταν μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επέτρεψε στις συμμετέχουσες να αποκτήσουν 

ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό, διαφάνειες, ασκήσεις και ένα λεπτομερές σχέδιο μελέτης υπό την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτή. Το υλικό που υπάρχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει τα 

μαθήματα που διδάχθηκαν στο σεμινάριο και διάφορα θέματα όπως οι τρεις ενότητες του μαθήματος 

κατάρτισης και άλλες ενότητες όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα τεχνικά αγγλικά και μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, χειροτεχνίες και διακοσμήσεις εκδηλώσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, μάνατζμεντ  και 

δικτυακό marketing και ούτω καθεξής. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος e- learning, οι 

συμμετέχουσες κλήθηκαν να εκτελέσουν μια δοκιμασία αξιολόγησης σχετικά τις δεξιότητες που είχαν 

μάθει. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης.  
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ΜΕΡΟΣ 3 

Περισσότερο παραγωγικές και ικανοποιητικές δραστηριότητες για τις γυναίκες 

Οι σημαντικότερες παρουσιάσεις αφορούσαν στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ζούμε σε έναν κόσμο που κάθε μέρα αυτοματοποιείται και 

περισσότεροκαι εξαιτίας αυτού τα επαγγέλματα αλλάζουν και οι μηχανές σήμερα μπορούν να κάνουν 

σχεδόν όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνταν από τους ανθρώπους, σε λιγότερο χρόνο. Ζούμε σε μια 

εποχή που το Διαδίκτυο μπορεί σχεδόν να κυβερνά τη ζωή μας. Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα τον 

σημαντικότερο μέσο διάδοσης πληροφοριών και δημοσιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζεται ως 

μια μεγάλη, αν όχι η καλύτερη, πλατφόρμα για το εμπόριο. 

Σήμερα, με σχεδόν το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, η συνεχώς 

αυξανόμενη συνδεσιμότητα έχει δημιουργήσει παγκόσμιες μετατοπίσεις στη στρατηγική σκέψη. 

Φαινομενικά, με κάθε μέρα που περνά, αναδύεται ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο που επιδρά στις ζωές μας, 

βαθαίνοντας περαιτέρω την εξάρτησή μας από τον παγκόσμιο ιστό. 

Το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο είναι η πρακτική της μόχλευσης των διαδικτυακών καναλιών για τη διάδοση 

ενός μηνύματος σχετικά με το εμπορικό σήμα, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας στους 

δυνητικούς της πελάτες. Με άλλα λόγια, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι οποιοδήποτε εργαλείο, 

στρατηγική ή μέθοδος για να κοινοποιήσετε την εταιρεία ή κάποιο προϊόν έξω στο κοινό. Υπάρχουν πολλά 

πλεονεκτήματα στην κατοχή μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο αντί ενός φυσικού καταστήματος. 

Πρώτον, μπορούμε να επισημάνουμε ότι δεν χρειάζεται να πληρώνετε το ενοίκιο ενός χώρου, παρόλο που 

η φιλοξενία ενός δικτυακού τόπου έχει τα έξοδά της αλλά δεν συγκρίνεται με την τιμή ενός φυσικού 

χώρου και υπάρχουν επίσης δωρεάν επιλογές για μια επιχείρηση on line. Μπορείτε να εργαστείτε μόνοι 

σας, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε υπαλλήλους ή να εργάζεστε σύμφωνα με τις εντολές ενός 

ανώτερου, μπορείτε να είστε οι ίδιοι το αφεντικό και το σημαντικότερο, να εργάζεστε από το σπίτι. 

Επίσης, δεν έχετε την υποχρέωση να ανοίξετε το κατάστημά σας μια συγκεκριμένη ώρα, το ηλεκτρονικό 

σας κατάστημα είναι ανοιχτό 24 ώρες την ημέρα για ένα εθνικό ή ακόμα και διεθνές κοινό σε αντίθεση με 

την περιορισμένη πελατειακή βάση ενός φυσικού καταστήματος. 

Σε ένα κανονικό κατάστημα πρέπει να έχετε τα προϊόντα σας πριν από την πώλησή τους ενώ έχοντας μια 

ηλεκτρονική επιχείρηση μπορείτε να αγοράσετε το απόθεμά σας μετά την πώλησή τους, με αυτόν τον 

τρόπο είστε βέβαιοι ότι δεν χρειάζεστε πλεονάζον απόθεμα. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το γεγονός 

ότι είναι ευκολότερο το άνοιγμα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος εξαιτίας της λιγότερης γραφειοκρατίας. 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
35 

 

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε μια ευχάριστη αισθητική στον ιστότοπό σας ή / και σε επιλεγμένα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, επειδή η  καλή εμφάνιση θα προσελκύσει την προσοχή των πελατών σας και κατά 

συνέπεια, θα αυξήσει την πιθανότητα αγοράς.  

 

ΜΕΡΟΣ 4 

Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση 

 
Η Stefania και η Pamela παρακολούθησαν σεμινάριο MAMEC, η Στεφανία έχει πτυχίο ψυχολογίας, ενώ η 

Pamela στην ιστορία και  τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην περιοχή όπου  ζουν το πτυχίο 

δεν βοηθά στην εύρεση εργασίας, αποφάσισαν να δοκιμάσουν μια νέα περιπέτεια μαζί με άλλες γυναίκες 

και να ανοίξουν μια ένωση βοήθειας για παιδιά με ειδικές ανάγκες, οργανώνοντας ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, υπαίθριες δραστηριότητες, χειρωνακτικές δραστηριότητες κλπ. Είναι μόνο μια αρχή, 

αλλά οι Stefania και Pamela συμφωνούν ότι το Πρόγραμμα MAMEC ήταν μια μεγάλη βοήθεια, καθώς 

τους έδωσε τη δύναμη να ξεκινήσουν αυτήν τη νέα περιπέτεια. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται ένα κέντρο 

με 15 παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά ελπίζουν να είναι σε θέση να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους 

και να επεκτείνουν το κέντρο. 
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ΚΡΟΑΤΙΑ 
ΜΕΡΟΣ 1 

Περιγραφή της Κροατίας 

Η Δημοκρατία της Κροατίας είναι μια συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία με πληθυσμό 

4.284.889 κατοίκων. Το διοικητικό τμήμα περιλαμβάνει 20 κομητείες και το Δήμο Ζάγκρεμπ 

(περιφερειακό επίπεδο) και 128 πόλεις και 428 δήμους (τοπικό επίπεδο). 

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ταξινόμησε την Κροατία ως αναδυόμενη και αναπτυσσόμενη 

οικονομία και η  Παγκόσμια Τράπεζα την αναγνώρισε ως οικονομία υψηλού εισοδήματος. Η Κροατία 

είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης 

για τη Μεσόγειο. Ως ενεργός συμμετέχων στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ, η Κροατία διέθεσε 

στρατεύματα στην αποστολή υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και ανέλαβε τη μη μόνιμη 

έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη θητεία 2008-2009. 

Από το 2000, η κυβέρνηση της Κροατίας επενδύει συνεχώς σε υποδομές, ιδίως στις οδούς και τις 

εγκαταστάσεις μεταφοράς κατά μήκος των πανευρωπαϊκών διαδρόμων. Οι εσωτερικές πηγές παράγουν 

σημαντικό μέρος ενέργειας στην Κροατία. το υπόλοιπο εισάγεται. Η Κροατία παρέχει ένα καθολικό και 

δωρεάν σύστημα υγείας  

Η κατάσταση των γυναικών στην Κροατία 

Σύμφωνα με την απογραφή της Κροατίας το 2011, υπάρχουν 2.218.554 γυναίκες κάτοικοι. Το 2014 

υπήρχαν συνολικά 1.342.000 απασχολούμενοι, με το 46% να είναι γυναίκες. Ως κράτος μέλος της ΕΕ, η 

Κροατία είναι αφιερωμένη στην προώθηση πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Οι γυναίκες 

στην Κροατία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού και απολαμβάνουν την 

ισότητα των φύλων, τουλάχιστον σε θεσμικό επίπεδο. Η Κροατία παραμένει ως επί το πλείστον 

πατριαρχική κοινωνία και οι γυναίκες εξακολουθούν να αγωνίζονται να επιτύχουν ισότητα σε σχεδόν 

όλους τους τομείς, ειδικά στον επαγγελματικό τομέα. Αν και οι γυναίκες εκπροσωπούνται στα 

περισσότερα επαγγέλματα και δεν είναι απίθανο να αναλάβουν ρόλο στη δημόσια ζωή, υπάρχουν 

ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν για την ισότητα των φύλων. 
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ΜΕΡΟΣ 2 

Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Κροατία 

> Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Κροατία από γυναίκες 

επιχειρηματίες (Καλές και Βέλτιστες Πρακτικές) 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Μία από τις δραστηριότητες του Προγράμματος ήταν βιντεοσκόπηση συνεντεύξεων με γυναίκες 

επιχειρηματίες στις 4 χώρες εταίρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας εφαρμόσαμε τα εξής 

βήματα: 

1. Ερευνητική Δραστηριότητα: η εύρεση 3 εταιρειών που ανήκουν σε γυναίκες που είναι και μητέρες, θα 

μπορούσε να είναι μια καλή πρακτική και έμπνευση για την ομάδα-στόχο μας. Αυτές οι επιχειρήσεις 

ξεκίνησαν συνήθως από το σπίτι στην αρχή ή παραμένουν  ακόμη επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 

απευθείας από το σπίτι.   

2. Οργανώσαμε μια επίσκεψη σε αυτές τις εταιρείες και μιλήσαμε με τις επιχειρηματίες μητέρες. 

3. Αυτές οι συνεντεύξεις στηρίχθηκαν στη μεθοδολογία της ενεργού συμμετοχής: πραγματοποιήθηκαν 

από ένα μέλος της ομάδας μας. Συνάντησε αυτές τις επιχειρηματίες και συνέλλεξε κατάλληλες 

προτάσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πραγματικοτήτων.  

 

Η Ζέλικα με την οικογένειά της είναι η 6η γενιά που παρέμεινε στο οικογενειακό σπίτι, χτισμένο από 

χειροποίητη σκαλιστή πέτρα στο στυλ που  ήταν χαρακτηριστικό για την περιοχή του Ντουμπρόβνικ. 

Όλες οι γενιές της οικογένειας Λάπταλο έζησαν μέχρι σήμερα από τη γη που «δίνει ή δεν δίνει», από τα 

αμπέλια, τις ελιές, το λάδι και το κρασί. Ακολούθησαν τις συνήθειες των προγόνων τους και 

παρέμειναν στη γη τους και ως οικογένεια αναστύλωσαν το σπίτι πριν από έξι χρόνια το οποίο είχε 

καταστραφεί στον τελευταίο πόλεμο και άρχισαν να ασχολούνται με τον αγροτουρισμό. 

Ανακατασκευάστηκαν η παλιά ταβέρνα, το υπόστεγο και το πάτωμα. Η οικογένεια σήμερα προσφέρει 

τοπικές σπεσιαλιτέ στο ειδυλλιακό παλιό σπίτι και στο πνεύμα των παλιών χρόνων.  

 

Η Λένα, μητέρα 2 παιδιών, είναι καλλιτέχνης. Όλη της ζωής της ήθελε να γίνει καλλιτέχνης, έτσι 

ολοκλήρωσε  την Ακαδημία Τεχνών στο Ζάγκρεμπ. Το πιο δύσκολο πράγμα που είχε να αντιμετωπίσει 

ήταν η ιδέα του πώς μπορεί να συνδυάσει την τέχνη και μια επιχείρηση. Αν και αγωνίζεται να 

συνδυάσει την εργασία με την οικογένειά της, καταφέρνει να κάνει τη δουλειά της, να οργανώνει 

εκθέσεις και διαλέξεις τέχνης και  είναι πολύ επιτυχημένη.  
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Η Sanja, γεννημένη στο Ντουμπρόβνικ, μητέρα 1 παιδιού, ξεκίνησε τη δικιά της επιχείρηση στις 

επικοινωνίες, την εταιρεία San&Ja. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Ντουμπρόβνικ, αλλά ήθελε να 

περάσει περισσότερο χρόνο στο σπίτι  λόγω της οικογένειάς της και του παιδιού της, καθώς και επειδή 

ήθελε να εργάζεται πιο ελεύθερα είχε την ιδέα να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση στο σπίτι. Ξεκίνησε 

μια μικρή επιχείρηση που ονομάζεται San&Ja, η οποία έχει διάφορες δραστηριότητες:  εκπαιδευτικά 

προγράμματα που βασίζονται στην αυτοπεποίθηση και στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας, έγραψε 

επίσης και έναν οδηγό στην αγγλική και ολλανδική γλώσσα. Οι δυσκολίες στην έναρξη της επιχείρησής 

της, αν και είχε πολύ καλό επιχειρηματικό σχέδιο, ήταν πώς να επεκτείνει την επιχείρησή της. Ήταν μια 

επιχείρηση ενός ατόμου, έτσι έπρεπε να διαχειριστεί όλη την εργασία και να δουλέψει από το σπίτι. Το 

πιο χρήσιμο πράγμα που της επέτρεψε να ξεκινήσει την επιχείρησή της ήταν οι γνώσεις και δεξιότητες 

που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών της και επίσης λόγω της εργασίας της στο Πανεπιστήμιο. 

Επένδυσε πολύ στον εαυτό της και εξακολουθεί να εκπαιδεύεται και να αναπτύσσει τις ικανότητές της.  

 

Η Romana, μητέρα 3 παιδιών, είναι διαχειρίστρια διαμερισμάτων στην πόλη του Ντουμπρόβνικ. Έχει 

καλή γνώση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών και αυτό ήταν το πιο χρήσιμο πράγμα για 

την εργασία της. Με 3 παιδιά, εργάζεται 24 ώρες το 24ωρο, αλλά παρά ταύτα κατορθώνει να 

διαχειρίζεται τα διαμερίσματα. 

 

Το Πρόγραμμα MAMEC στην Κροατία – Περίληψη Συνεδριών 
 

Τον Ιανουάριο του 2017 καλέσαμε τις μητέρες που ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα 

MEMEC. Eπιλέξαμε 10 ωφελούμενες + 5 αναπληρωματικές. Η  ομάδα - στόχος ήταν άνεργες γυναίκες, 

μητέρες, γυναίκες που υπόκεινται σε κάποιου είδους κοινωνικό αποκλεισμό. Οι εκπαιδευτικές ενότητες 

υλοποιήθηκαν στο Ντουμπρόβνικ από τις 11 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2017 για 11 συμμετέχουσες τελικά. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

11.12.2017. - Ημέρα παρουσίασης 

Παρουσίαση του Προγράμματος MAMEC, εισαγωγή και παρουσίαση δραστηριοτήτων για τις επόμενες 

ημέρες. 

12.12.2017. - ITC, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης για τις επιχειρηματικές μας ιδέες: παρουσιάσαμε στις συμμετέχουσες τον ορισμό 

και τους τύπους των μέσων και τον τρόπο χρήσης του σωστού τύπου για την επιχείρησή τους. 
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Παρουσιάσαμε τις δυνατότητες των εφαρμογών Google, δημιουργήσαμε λογαριασμό Google και 

δοκιμάσαμε κάποιες από αυτές. Οι συμμετέχουσες έκαναν επίσης μια επιχειρηματική σελίδα στο 

Facebook. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάσαμε τους 

ορισμούς και τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρουσιάσαμε έναν ιστότοπο, το WIX.com, 

ως έναν απλό και πρακτικό τρόπο δημιουργίας της δικής τους ιστοσελίδας. 

13.12.2017. - Τέχνες και χειροτεχνίες 

 Πρακτικό εργαστήριο για το πώς να κατασκευάσουν 

χειροτεχνίες και διακοσμήσεις για εκδηλώσεις και πάρτι: Το 

ράψιμο ως τεχνική στερέωσης ή προσάρτησης αντικειμένων 

χρησιμοποιώντας βελονιές με βελόνα και νήμα. Οι 

συμμετέχουσες έμαθαν μερικές βασικές τεχνικές ραπτικής. 

Το μάθημα συνεχίστηκε με κέντημα, τυπική χειροτεχνία για 

την περιοχή η οποία τείνει να ξεχαστεί. Η DEŠA 

αναζωογόνησε 2 διαφορετικά είδη κεντήματος και διατηρεί 

οργανωμένα εργαστήρια. Οι συμμετέχουσες έμαθαν βασικές τεχνικές κεντήματος. Το έργο "patchwork" 

είναι μια μορφή κεντήματος που περιλαμβάνει το ράψιμο τεμαχίων υφάσματος σε ένα μεγαλύτερο 

σχέδιο. Αφού έχουν μάθει τα βασικά της ραπτικής, οι συμμετέχουσες προχώρησαν στην κατασκευή 

pom-poms, θηκών κοσμημάτων, φουντών, διακόσμηση καπέλου με βελόνες ή λουλούδια. 

15.12.2017. – Βέλτιστες πρακτικές - γυναίκες επιχειρηματίες, ανταλλαγή εμπειριών 

Τρία παραδείγματα γυναικών επιχειρηματιών από την Κροατία: η Σάνια, η Ρομάνα και η Λένα 

παρουσιάστηκαν και μίλησαν για την προσωπική τους ιστορία σχετικά με τις αρχές, τις ιδέες, τα 

προβλήματα και τον τρόπο αντιμετώπισης της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής. Οι 

συμμετέχουσες αντάλλαξαν εμπειρίες και έκαναν ερωτήσεις. 

 

18.12.2017. – Οργάνωση εκδηλώσεων 

Παρουσίαση των πρακτικών βημάτων στην οργάνωση εκδηλώσεων: δεξιότητες και ικανότητες που 

πρέπει να έχουμε εάν θέλουμε να οργανώσουμε μια εκδήλωση επαγγελματικά, τι πρέπει να γνωρίζουμε 

ως διοργανωτές γάμου και πώς να αναπτύξουμε ένα δίκτυο επαφών, προμηθευτών και συνεργατών. 

 

19.12.2017. - Τεχνικά Αγγλικά 

Βασικές γνώσεις επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα. 

 

20.12.2017. – Εργαστήριο δημιουργίας επιχειρηματικού σχεδίου 
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Πρακτικά βήματα για τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου ώστε να δημιουργηθεί ένα στέρεο και 

επιτυχημένο πλάνο. Οι συμμετέχουσες κατέστρωσαν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο για περίοδο 2 

ετών.  

21.12.2017. - Τελική αξιολόγηση, παρουσίαση 

επιχειρηματικού σχεδίου, πιστοποιητικά 

Οι συμμετέχουσες παρουσίασαν τα επιχειρηματικά τους 

σχέδια και τα μελλοντικά τους βήματα. Έγινε η απονομή 

των πιστοποιητικών παρακολούθησης σε όλες τις 

γυναίκες που συμμετείχαν επιτυχώς στο σεμινάριο 

MAMEC. 

 

Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες σχετικά με την εξέλιξή τους στο μάθημα  

Προετοιμάσαμε 3 ερωτηματολόγια για τους συμμετέχουσες ώστε να κατανοήσουμε τη ροή της 

μάθησης: το αρχικό μας έδειξε τις γνώσεις πριν από την εκπαίδευση, το μεσαίο μας έδειξε τις 

αποκτηθείσες γνώσεις στο τέλος του μαθήματος και στο τελικό διαπιστώθηκαν οι συνολικά 

κερδισμένες γνώσεις και απόψεις, προτάσεις κλπ. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, οι συμμετέχουσες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την κατάρτιση 

των θεμάτων. Το 91% των συμμετεχουσών ήταν καλά συνδεδεμένο με πολλά κοινωνικά δίκτυα και τις 

δυνατότητές τους, αλλά απέκτησαν ακόμα νέες γνώσεις σχετικά με ορισμένες λειτουργίες και επιλογές. 

Έμαθαν πώς μπορούν να προωθήσουν την επιχείρησή τους δημιουργώντας μια σελίδα στο Facebook, 

που είναι και ο πιο δημοφιλής τύπος προώθησης στην Κροατία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

δημιουργήσαμε ένα λογαριασμό Gmail για τις συμμετέχουσες που δεν είχαν και τους παρουσιάσαμε 

μερικά χρήσιμα εργαλεία που προσφέρει η Google. Παρουσιάσαμε χρήσιμες συμβουλές για την 

επικοινωνία μέσω του Facebook καθώς και για τη δημιουργία και τη χρήση του Youtube. 

Το 46% των συμμετεχουσών είχε χαμηλή γνώση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας επιχειρηματικού 

σχεδίου και είχε τη δυνατότητα να μάθει περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα. 

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη στην Κροατία, ειδικά στα παράλια όπου πολλές 

επιχειρήσεις εξαρτώνται από τον τουρισμό. Είναι προτιμότερο κάθε εργαζόμενος να έχει βασικές 

γνώσεις Αγγλικών και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Στο τέλος, όλες οι διαφημίσεις ή οι σελίδες των 

μέσων κοινωνικών δικτύωσης πρέπει να έχουν πληροφορίες στα αγγλικά. Οι περισσότερες από τις 
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συμμετέχουσες (64%) είχαν βασικές γνώσεις αγγλικών, ιδιαίτερα οι νεαρές. Ωστόσο, όλες έκαναν τις 

ασκήσεις αλληλεπιδρώντας. 

Το χειροτεχνικό και διακοσμητικό μέρος ήταν πρακτικό. Οι συμμετέχουσες έμαθαν πώς να 

δημιουργούν μερικές διακοσμήσεις αλλά επίσης αντάλλαξαν τη δική τους εμπειρία σε παρόμοιες 

διακοσμήσεις καθώς και μερικά χρήσιμα τιπς  και συμβουλές. 

 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

Η πλατφόρμα e-learning στο πλαίσιο του προγράμματος "MAMEC" έχει δημιουργηθεί και μεταφραστεί 

σε 5 γλώσσες: ισπανικά, αγγλικά, ιταλικά, κροατικά και ελληνικά, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν στις δραστηριότητες του Προγράμματος. Κάθε συμμετέχουσα, 

προκειμένου να έχει πρόσβαση στις ενότητες της εκπαίδευσης, έπρεπε να εγγραφεί στην πλατφόρμα. 

Κάθε εκπαιδευτική ενότητα στην πλατφόρμα έχει την εισαγωγή με βασικές πληροφορίες για το 

Πρόγραμμα, τους εταίρους και τις πληροφορίες επικοινωνίας. Στο τμήμα "Gallery", υπάρχουν 

φωτογραφίες εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα. 

Στο δικτυακό τοπο υπάρχει η επιλογή "επικοινωνία με τον εμπειρογνώμονα", όπου οι συμμετέχουσες 

έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την ομάδα του έργου για τυχόν ερωτήσεις. Χάρη σε αυτήν 

την πλατφόρμα, οι συμμετέχουσες από την Κροατία έχουν εγγραφεί και έχουν λάβει όλες τις ενότητες 

του Προγράμματος έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν για να δημιουργήσουν τη δική τους 

επιχείρηση. Οι γυναίκες της Κροατίας που έκαναν εγγραφή ήταν κυρίως γυναίκες με παιδιά από το 

Ντουμπρόβνικ και τη γύρω αγροτική περιοχή στο νομό Ντουμπρόβνικ Νερέτβα. 

ΜΕΡΟΣ 3 

Περισσότερο παραγωγικές και ικανοποιητικές δραστηριότητες για τις γυναίκες 

Μεταξύ των προσδοκιών στην αρχή του μαθήματος οι πιο κοινές ήταν: η απόκτηση νέων γνώσεων, 

δεξιοτήτων και εμπειρίας για τον επιχειρηματικό κόσμο και η ενθάρρυνση των νέων επιχειρηματιών.  

Όλες οι συμμετέχουσες έμειναν ικανοποιημένες στα θέματα κατάρτισης που παρουσιάστηκαν, στη 

φιλική ατμόσφαιρα και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. Θα πρέπει να οργανωθούν περισσότερες 

παρόμοιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ντουμπρόβνικ και τα νησιά. 

Τα πιο χρήσιμα θέματα ήταν η αγγλική γλώσσα και οι ΤΠΕ επειδή ως τουριστική περιοχή το 

Ντουμπρόβνικ είναι πολύ χρήσιμο για τις γυναίκες να αποκτήσουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις 

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. Η αγγλική γνώση είναι επίσης πολύ σημαντική για τη χρήση 



 

ΚΑ2 Στρατηγική Σύμπραξη στην Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2016-1-ES01-KA204-024925 
Αυτόνομες Μητέρες: Μέτρα και Στρατηγικές για τη συμφιλίωση οικογενειακής ζωής και εργασίας 

(MAMEC) 
42 

 

υπολογιστή, την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης κλπ. προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη επιχείρηση. 

Κάποιες από τις γυναίκες είχαν ήδη μια επιχειρηματική ιδέα και μερικές από αυτές σκέφτονται να 

κάνουν τη δική τους ιστοσελίδα. Σήμερα, ένα τεράστιο μέρος των αγορών συμβαίνει σε απευθείας 

σύνδεση, οπότε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ένα ελκυστικό προϊόν καθώς και καλό μάρκετινγκ 

για να το δείξουμε και να το πουλήσουμε. Πολλές γυναίκες γνώριζαν τη χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter, το Youtube, το Instagram . Ωστόσο, γνώρισαν μερικές 

συμβουλές σχετικά με τη συμπεριφορά στα μέσα αυτά όταν προωθούν την επιχείρησή τους. 

Οι συμμετέχουσες δεν είχαν αρκετές γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία του δικτυακού τους τόπου. 

Μέσα από την εκπαίδευση έμαθαν πώς να δημιουργήσουν την ιστοσελίδα τους στο Wix.com όπου, 

βήμα προς βήμα, δημιουργήσαμε ένα site για προϊόντα της Deša. Αυτό ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο 

εξαιτίας του πρακτικού μέρους. 

Ενδιαφέρον μέρος για τις γυναίκες επίσης η διοργάνωση  γάμων, δεδομένου ότι το Ντουμπρόβνικ είναι 

μια δημοφιλής πόλη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Υπάρχουν όλο και περισσότερα γραφεία γάμων και 

διοργανωτές, ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε σημαντικές συμβουλές. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

κατασκευών και χειροτεχνιών φτιάχτηκαν διακοσμήσεις και λιχουδιές για γάμους, τις οποίες και 

δοκιμάσαμε.  

 

ΜΕΡΟΣ 4 

Γυναίκες που δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση  

 
1. Η Μαρτίνα είναι μια νεαρή μητέρα από το Ζάγκρεμπ, η οποία ήρθε στο νησί Mljet του Ντουμπρόβνικ 

όπου και παντρεύτηκε. Ήταν άνεργη για μήνες και ήρθε στο Ντουμπρόβνικ για να βελτιώσει τις 

γνώσεις και τις δεξιότητές της. Συμμετείχε σε πολλά προγράμματα της DEŠA, καθώς και στο 

πρόγραμμα MAMEC. Μετά από μαθήματα κατάρτισης και έχοντας υψηλότερο επίπεδο γνώσεων 

αποφάσισε να ανοίξει μια επιχείρηση με τον σύζυγό της, μια μικρή οικογενειακή φάρμα στο νησί Mljet. 

Σήμερα ασχολείται με την καλλιέργεια της λεβάντας, λαχανικών και ελαιόδεντρων. 

  

2. Η Θέα, μητέρα ενός  παιδιού από το Ντουμπρόβνικ μαζί με τον σύζυγό της, άνοιξε ένα wine bar στο 

νησί Mljet για να βελτιώσει τις τουριστικές υπηρεσίες στο νησί και να συμβάλει στην παράταση της 

τουριστικής περιόδου. Σερβίρουν κρασιά, φυσικό τσάι, υγιεινά τοπικά σνακς και ποικιλία από 

παραδοσιακές λιχουδιές.  
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3. Η Luči είναι μια νεαρή γυναίκα (σύντομα θα είναι μητέρα) που αποφάσισε να ανοίξει τη δική της 

επιχείρηση για να είναι ανεξάρτητη. Αφού συμμετείχε στις δραστηριότητες του MAMEC, ενθάρρυνε 

τον εαυτό της να διευρύνει τις λιανικές πωλήσεις της. Άνοιξε ένα κατάστημα στην παραλία στο 

Ντουμπρόβνικ και συνεχίζει να κάνει παρόμοια σχέδια για να διευρύνει το κατάστημά της και να 

απασχολεί περισσότερες γυναίκες. 
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ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕΡΟΣ 1 

Περιγραφή της Ελλάδας 

 
Η Ελλάδα είναι η νοτιότερη χώρα της Ευρώπης και είναι το κράτος τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην 

Ευρώπη. Η ηπειρωτική χώρα έχει μεγάλες οροσειρές, δάση και λίμνες, αλλά η Ελλάδα είναι 

παγκοσμίως γνωστή για τα χιλιάδες νησιά που στιγματίζουν το μπλε του Αιγαίου πελάγους προς τα 

ανατολικά, τη Μεσόγειο Θάλασσα προς τα νότια και το Ιόνιο πέλαγος προς τα δυτικά. Η χώρα 

χωρίζεται σε τρεις γεωγραφικές περιοχές: την ηπειρωτική χώρα, τα νησιά και την Πελοπόννησο, τη 

χερσόνησο νότια της ηπειρωτικής χώρας. Η οροσειρά της Πίνδου στην ηπειρωτική χώρα φιλοξενεί ένα 

από τα βαθύτερα φαράγγια του κόσμου, το φαράγγι του Βίκου (1.100 μέτρα). Ο Όλυμπος είναι το 

ψηλότερο βουνό στα 2.917 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν 

ότι ήταν το σπίτι των θεών. Ο Όλυμπος έγινε το πρώτο εθνικό πάρκο στην Ελλάδα. 

 

Οι Έλληνες ζουν μακρά ζωή και πιστεύεται ότι η ποικίλη διατροφή τους από ελιές, ελαιόλαδο, αρνί, 

ψάρι, όσπρια, πολλά φρούτα και λαχανικά τους κρατά υγιείς. Τα ελαιόδεντρα έχουν καλλιεργηθεί στην 

Ελλάδα για πάνω από 6.000 χρόνια. Κάθε χωριό έχει τους δικούς του ελαιώνες. Σχεδόν τα δύο τρίτα 

των ανθρώπων ζουν σε μεγάλες πόλεις. Η Αθήνα είναι η μεγαλύτερη πόλη και η πρωτεύουσα, με πάνω 

από 3,7 εκατομμύρια κατοίκους να γεμίζουν τη μητρόπολη. 

 

Η κατάσταση των γυναικών στην Ελλάδα 

 
Η οικογενειακή ζωή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής στην Ελλάδα. Τα παιδιά συχνά ζουν 

μαζί με τους γονείς τους ακόμα και μετά το γάμο τους. Οι γυναίκες κατά παράδοση μεγαλώνουν τα 

παιδιά τους και σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν βοήθεια και στην ανατροφή των εγγονιών τους. Για 

αιώνες, η «προίκα», ένα μέρος της περιουσίας του γονέα, μεταβιβάζονταν στο νέο σύζυγο με το γάμο. 

Αυτό το έθιμο, το οποίο υπήρχε στην Ελλάδα από τους αρχαίους χρόνους, συχνά βοηθούσε την κοπέλα 

να εξασφαλίσει έναν καλό σύντροφο. Παρόλο που η  προίκα ως πρακτική στη σύγχρονη κοινωνία δεν 

υφίσταται, καταργήθηκε ωστόσο το 1983 με νόμο. 

Η γυναίκα που πρωτοστάτησε στον αγώνα των Ελληνίδων για ίσα δικαιώματα ήταν και η πρώτη 

φεμινίστρια της χώρας, η Καλλιρρόη Παρέν (1861-1940) η οποία επίσης ίδρυσε την πρώτη εφημερίδα 
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για γυναίκες. Η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια συνεργάστηκε στενά με τα ευρωπαϊκά και αμερικανικά 

γυναικεία κινήματα για τα ίσα δικαιώματα των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος 

ψήφου. Το 1930, οι Ελληνίδες έλαβαν δικαίωμα ψήφου αλλά υπό δύο προϋποθέσεις: έπρεπε  να είναι 

άνω των 30 ετών και να έχουν τελειώσει το σχολείο. Το δικαίωμα όλων των γυναικών στην ψήφο και 

το δικαίωμα να εκλέγονται δόθηκε στις  βουλευτικές εκλογές στις 28 Μαΐου 1952. 

 

Ο νέος οικογενειακός νόμος του 1983 προέβλεπε πολιτικούς γάμους και ελευθέρωσε το διαζύγιο. Το 

2006, η Ελλάδα θέσπισε το νόμο 3500  «Για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας»  που 

ποινικοποίησε την ενδοοικογενειακή βία, συμπεριλαμβανομένου και του βιασμού εντός του γάμου. Ο 

νόμος 3719/2008 αφορούσε περαιτέρω στα οικογενειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 

14 σχετικά με τη μείωση της περιόδου διάστασης (απαραίτητη πριν από  το διαζύγιο σε ορισμένες 

περιπτώσεις) από 4 έτη σε 2 έτη. 

 

Οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι νέες, έχουν πληγεί πολύ από την οικονομική κρίση στη χώρα. Από το σύνολο 

των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ελλάδα, το 61% είναι γυναίκες. Μολονότι η ανεργία έχει μειωθεί 

κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να 

καταπολεμηθεί η ανεργία γενικά και ιδίως για τις γυναικών. Οι  περικοπές των δαπανών κοινωνικής 

πρόνοιας τα τελευταία χρόνια έχουν επηρεάσει περισσότερο τις γναίκες. 

 

ΜΕΡΟΣ 2 

Δραστηριότητες του Προγράμματος MAMEC στην Ελλάδα 

Επιχειρηματικές πραγματικότητες στην Ελλάδα, δημιουργημένες από γυναίκες  
 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ZEUS + DIONE COMPANY 

Τομέας: ρούχα και αξεσουάρ 

Δύο φίλες συναντήθηκαν για να δημιουργήσουν ένα νέο ελληνικό εμπορικό σήμα που θα συνδυάζει την 

παραδοσιακή χειροτεχνία με τα σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία. Δύο φίλες που μοιράζονται τα ίδια 

χαρακτηριστικά,  αισθητική και αξίες, η Δήμητρα και η Μαρέβα, αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις 

τους και να επικεντρωθούν στη δημιουργία μιας μάρκας που θα αντικατοπτρίζει το γούστο και την 

προσωπικότητά τους. 
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Και οι δύο έχουν στρέψει την προσοχή τους σε ένα νέο τμήμα της βιομηχανίας μόδας που πιστεύουν ότι 

δεν έχει διερευνηθεί σωστά: χειροποίητα σανδάλια, κεντημένα πουκάμισα και καφτάνια, τσάντες και 

μοναδικά κοσμήματα, μικρά έπιπλα και οικιακά ενδύματα όλα εμπνευσμένα από παραδοσιακά σχέδια. 

Το όραμά τους είναι να προάγουν και να υποστηρίξουν την αυθεντική καλλιτεχνική δημιουργία και 

χειροτεχνία από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Με πλούσια κληρονομιά που βασίζεται στη μυθολογία 

και τον συμβολισμό, η Zeus + Dione ξεπερνά τις κλασικές έννοιες του ύφους και του σχεδιασμού. 

Με τη δημιουργικότητα, το σχεδιασμό και την κουλτούρα στον πυρήνα της ,η Zeus + Dione  γεννήθηκε 

από ένα πάθος για να αναβιώσει και να επαναπροσδιορίσει την τοπική τέχνη των τεχνιτών σε όλη την 

Ελλάδα, δημιουργώντας κομμάτια που ξεπερνούν την παράδοση, σε εξαιρετική ποιότητα και μέσα στη 

μόδα. Κάθε κομμάτι είναι καινοτόμο αλλά και κλασικό, σύγχρονο αλλά και διαχρονικό, που 

ενσαρκώνει ένα νέο τρόπο ζωής και απευθύνεται σε εκείνους που αναζητούν κάτι σπάνιο. 

Κάθε ύφασμα είναι χειροποίητα υφαντό, βαμμένο, κεντημένο και κομμένο από έμπειρους τεχνίτες 

χρησιμοποιώντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονο τρόπο. Τα μεταξωτά υφάσματα κατασκευάζονται 

αποκλειστικά στο Σουφλί, μια πόλη στην βορειοανατολική πλευρά της Ελλάδας με μακρά ιστορία στην 

παραγωγή λεπτού μεταξιού. Τα μεταξωτά πουκάμισα είναι κεντημένα στο Άργος και το Μέτσοβο, ενώ 

τα φορέματα και οι φούστες πλέκονται από τους τεχνίτες των Κυκλάδων και της Αττικής. Πέρα από την 

παραγωγή υφασμάτινων ειδών, τα επιλεγμένα σχέδια διακοσμούνται με παραδοσιακά και περίπλοκα 

χειροποίητα μοτίβα στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας μια κομψή συλλογή για κάθε εποχή. 

• Καινοτομία: επαναπροσδιορισμός της λαϊκής τέχνης τεχνιτών από όλη την Ελλάδα  

δημιουργώντας κομμάτια που ξεπερνούν την παράδοση, σε εξαιρετική ποιότητα και μέσα 

στη μόδα 

• Ιστοσελίδα: www.zeusndione.com 

• Επικοινωνία: customercare@zeusndione.com 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: οποιοσδήποτε πελάτης 

 

FIONA'S CRAFT EMPORIUM 

Τομέας: εορταστικές διακοσμήσεις - χειροτεχνία, εκπαίδευση 

Το Fiona's Craft Emporium είναι ένα φρέσκο, καινούργιο, δημιουργικό κατάστημα ειδών χειροτεχνίας, 

ένας παράδεισος του γαλλικού Shabby Chic και του Old English Vintage που βρίσκεται στου 

Ζωγράφου. Η Fiona προσφέρει μαθήματα σύγχρονου και παραδοσιακού decoupage καθώς και για 

http://www.zeusndione.com/
mailto:customercare@zeusndione.com
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άλλες χειροτεχνίες . Οι άνθρωποι  όλων των ηλικιών μπορούν να έρθουν εδώ για να ξεφύγουν από το 

άγχος της καθημερινής ζωής και να περάσουν χρόνο εστιάζοντας στην προσωπική τους 

δημιουργικότητα. Δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες, το μόνο που χρειάζεται είναι η φαντασία και η 

δημιουργική διάθεση! Πραγματοποιούνται εργαστήρια για ζωγραφική σε  έπιπλα χρησιμοποιώντας 

πολλές διαφορετικές τεχνικές και διακοσμητικές βαφές, δίνοντάς την ευκαιρία να ανανεώσετε τα παλιά 

έπιπλα και να μάθετε πώς να το κάνετε μόνοι σας στο σπίτι. Προσφέρεται επίσης ένα ευρύ φάσμα 

υλικών και προϊόντων όπως βαφές, βούρτσες, χρώματα κιμωλίας, υγρό γυαλί, μεμβράνες, σκληρυντικό 

υφασμάτων και πολλά άλλα. Τα παιδιά αγαπούν να δημιουργούν, έτσι οργανώνουμε  πάρτι γενεθλίων 

με διασκεδαστικά παιχνίδια, τα οποία είναι μαγικά και αξέχαστα. Μπορούμε να οργανώσουμε το τέλειο 

πάρτι για νύφες και  ντους μωρών και μπορείτε να δωρίσετε τα πιο μοναδικά δώρα για μια επικείμενη 

γέννηση. Επιπλέον, το κατάστημα διαθέτει μια επιλεγμένη συλλογή από όμορφα και πρωτότυπα 

χειροποίητα δώρα, μικρά έπιπλα, χαρτί περιτυλίγματος και κάρτες.  

• Καινοτομία: προσφέρει μαθήματα δημιουργικής χειροτεχνίας -  διακόσμησης και επίσης 

διοργανώνει κάθε είδους δεξίωση, εκδήλωση κτλ.  

• Ιστοσελίδα: www.fionascreations.com  

• Επικοινωνία: www.fionascreations.com  

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση  

• Τελικός χρήστης: οποιοσδήποτε πελάτης 

ELETHERIOU JEWELRY 

Τομέας: χειροποίητα κοσμήματα  

Η εταιρεία ELETHERIOU JEWELRY ιδρύθηκε το 1971 στην Αθήνα. Για περισσότερο από τέσσερις 

δεκαετίες διατηρεί ισχυρή παρουσία στο χώρο του χειροποίητου κοσμήματος. Ο Κώστας Ελευθερίου, 

ιδρυτής και δημιουργός, εμπνευσμένος από την ελληνική τέχνη της βυζαντινής περιόδου, κέρδισε μια 

θέση στη μακρά ιστορία του ελληνικού κοσμήματος. Με μια σελίδα αφιερωμένη στην εξαιρετική του 

δουλειά στην ειδική έκδοση «Τα Ελληνικά Κοσμήματα: 5000 Χρόνια Παράδοσης» που εκδόθηκε από 

το Υπουργείο Πολιτισμού  και με πελάτες όπως η Jacqueline Kennedy Onassis, η πριγκίπισσα Soraya 

και ο Omar Sharif,, οι συλλογές απέκτησαν μια διεθνή φήμη αρκετά νωρίς. 

Η κόρη του Κώστα Ελευθερίου, η Μαρία, απόφοιτος της σχολής Mokume και βραβευμένη με πολλά 

βραβεία κοσμημάτων, έδειξε ένα πρώιμο πάθος για χειροποίητα κοσμήματα. Μετά την πορεία του 

πατέρα της, την τελευταία δεκαετία η Μαρία κατάφερε να τοποθετήσει τις συλλογές της φίρμας σε μια 

απαιτητική και ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά, κυρίως λόγω της απαράμιλλης προσοχής της 
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στη λεπτομέρεια και της συνεχούς ενημέρωσης πάνω στα σύγχρονα σχεδία. Οι συλλογές 

χαρακτηρίζονται από δυναμικές, καθαρές και διαχρονικές γραμμές. Με συνεχείς αναφορές στο Elle, το 

Marie Claire Magazine και τη Vogue, οι συλλογές Κοσμήματος Ελευθερίου έχουν κερδίσει μια πιστή 

και αυξανόμενη πελατεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

• Καινοτομία: μοναδικά κομμάτια και χειροποίητο κόσμημα, σπάνια υλικά κατασκευής 

• Ιστοσελίδα: http://eleftherioujewelry.com 

• Επικοινωνία: info@eleftherioujewelry.com 

• Χρηματοδότηση: αυτοχρηματοδότηση 

• Τελικός χρήστης: κάθε πελάτης 

 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος MAMEC και για να εμπνεύσουμε τις συμμετέχουσες μας, πήραμε τρεις 

συνεντεύξεις από γυναίκες που είχαν δημιουργήσει και τώρα λειτουργούν τη δική τους επιχείρηση.  Οι 

συνεντεύξεις είχαν μεγάλη επίδραση στις δέκα μητέρες και τις παρακολούθησαν με μεγάλη 

ευχαρίστηση. Η ομάδα των συμμετεχόντων επισκέφθηκε την επιχείρηση μιας από αυ τές τις 

συνεντευξιαζόμενες μητέρες - επιχειρηματίες, και είχε την ευκαιρία να συζητήσει και να λάβει σοβαρή 

ανατροφοδότηση από αυτήν την εμπειρία. 

1ο Συνέντευξη: Το Kokkino Home είναι μια επιχείρηση που δημιουργήθηκε από την Pascaline  Bossu, 

καλλιτέχνιδα γαλλικής καταγωγής και γραφίστρια, μοναχική μητέρα, που ζει για περισσότερο από δύο 

δεκαετίες στην Ελλάδα. Το Kokkino Home  είναι το σπίτι της Pascaline και ταυτόχρονα ένας 

εκθεσιακός χώρος και μια μόνιμη έκθεση της δουλειάς της στην εσωτερική διακόσμηση και στις 

χειροτεχνίες, τοιχογραφίες κλπ. Εκεί οργανώνει εργαστήρια για διάφορες καλλιτεχνικές δημιουργίες. 

Από το 2015 η Pascaline συμβουλεύει τη Leroy Merlin Greece για τις τρέχουσες τάσεις. 

Επισκεφτήκαμε την Pascaline στο σπίτι της στο Νέο Βουτζά, ένα όμορφο παραθαλάσσιο προάστιο της 

Αθήνας και συζήτησε μαζί της τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για μια μητέρα επιχειρηματία στην 

Ελλάδα. Η Pascaline ξεκίνησε τo Kokkino Home σε μια προσπάθεια να εργαστεί στο σπίτι και να έχει 

περισσότερο χρόνο με την κόρη της. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Pascaline: 

• https://www.pascalineboss.com/ 

• https://www.facebook.com/KokkinoHome/ 

Δείτε την συνέντευξη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=YIhGsVVVpv0 

https://www.pascalineboss.com/
https://www.facebook.com/KokkinoHome/
https://www.youtube.com/watch?v=YIhGsVVVpv0
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2η Συνέντευξη: Το Artoπωλείον είναι ένα αρτοποιείο και καφετέρια στο Θησείο, μια γειτονιά στο 

κέντρο της Αθήνας δίπλα στην αρχαία Αγορά και σχεδόν κάτω από την Ακρόπολη. Δημιουργήθηκε από 

τη Χρυσαυγή Λαζαρίδου και την αδερφή της, λίγο μετά τη γέννηση του γιού της πρώτης, για να έχει 

δουλειά και χρόνο για το νεογέννητο και να μην επιστρέψει στο γραφείο. Επισκεφτήκαμε το Χρυσαυγή 

και δοκιμάσαμε τα μπισκότα και τον καφέ του Artoπωλείον και συζητήσαμε μαζί της, ενώ οι πελάτες 

έρχονταν και ο γιος της έπαιζε στον πεζόδρομο μπροστά από το κατάστημα με τους φίλους του, αμέσως 

μετά το σχολείο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το Artoπωλείον: 

• www.facebook.com/Artopoleion 

Δείτε την συνέντευξη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ex2f04-x_HA 

 

3η Συνέντευξη: Το θέατρο Olvio είναι ένα θέατρο που δημιουργήθηκε πριν από έξι χρόνια από τη 

Νατάσα Παπαμιχαήλ, χορεύτρια, χορογράφο και μητέρα ταυτόχρονα ενός μικρού αγοριού. Το θέατρο 

Olvio έχει μια κύρια σκηνή και διάφορους άλλους χώρους όπου πραγματοποιούνται παραστάσεις 

θεάτρου και χορού, καφετέρια και ένα ευρύχωρο λόμπι και ένα ζεστό κήπο για τους θεατές. Το Olvio 

βρίσκεται στον Βοτανικό, κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Επισκεφτήκαμε τη Νατάσα στον υπέροχο 

κήπο του  Olvio και συζητήσαμε μαζί της τις δυνατότητες μιας μητέρας επιχειρηματία στην Ελλάδα 

Περισσότερες πληροφορίες για το θέατρο Olvio: 

• http://www.olviotheater.gr/ 

• https://www.facebook.com/OLVIO.theater/ 

Δείτε την συνέντευξη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s 

 

Πρόγραμμα MAMEC στην Ελλάδα –Περίληψη Συνεδριών 

1η Συνεδρία: Εισαγωγή και Παρουσίαση 

Στην πρώτη συνεδρίαση οι Έλληνες υπεύθυνοι περιέγραψαν το Πρόγραμμα MAMEC και τους στόχους 

του και έδωσαν μια περίληψη των συνεδριών που θα ακολουθήσουν. Οι συμμετέχουσες 

παρουσιάστηκαν και μίλησαν για την κατάσταση τους, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Οι 

συμμετέχουσες κλήθηκαν να γράψουν μια ιδέα που έχουν σχετικά με την επιχείρηση που επιθυμούν να 

δημιουργήσουν και ακολούθησε μια συζήτηση σε ομάδες με τους διαχειριστές του Προγράμματος και 

δύο εκπαιδευτές με σκοπό να διευκρινίσουν και ίσως να απορρίψουν ή να εστιάσουν σε μερικές από 

αυτές τις ιδέες 

https://www.youtube.com/watch?v=ex2f04-x_HA
http://www.olviotheater.gr/
https://www.facebook.com/OLVIO.theater/
https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s
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2η Συνεδρία: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Σε αυτή τη συνεδρία τονίστηκε ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για μια μικρή επιχείρηση. 

Παρουσιάστηκαν μερικά από τα πιο κοινά και τέτοια μέσα. Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις συμμετέχουσες καθώς και λογαριασμοί Facebook. 

Καθορίστηκαν κριτήρια για τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων μέσων για τη μελλοντική επιχείρηση 

κάθε συμμετέχουσας και προσπάθησαν να δημιουργήσουν το προφίλ των επιχειρήσεων και των 

πελατών τους καθώς και το εμπορικό σήμα και το λογότυπό τους. 

3η Συνεδρία: ITC και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Η συνεδρία αυτή πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του τμήματος ITC του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ 

Πειραιά και οι συμμετέχουσες διδάχθηκαν σύγχρονους τρόπους εμπορίου μέσω του διαδικτύου. Η 

διαδικασία δημιουργίας ιστοσελίδων παρουσιάστηκε βήμα προς βήμα. Και συζητήθηκε η βασική 

ορολογία του ITC. Συμβουλές δόθηκαν σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας ιστοσελίδας, την 

τελειοποίηση του προφίλ μιας επιχείρησης και το προφίλ των  πελατών της επιχείρησης κάθε 

συμμετέχουσας. 

4η Συνεδρία: Χειροτεχνίες και διακόσμηση εκδηλώσεων 

Η συνεδρία αυτή διδάχθηκε από την επικεφαλής του 

Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού Μόδας και 

Υφάσματος του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πειραιά και 

πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Σχεδιασμού Μόδας. 

Ο κύριος στόχος ήταν οι συμμετέχουσες να 

αξιολογήσουν την ικανότητά τους στην κατασκευή 

χειροτεχνιών, να δουλέψουν με τα χέρια τους. 

5η Συνεδρία: Οργάνωση εκδηλώσεων 

Μιλήσαμε για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εστιάσαμε στην επιχείρηση σχεδιασμού γάμων. 

Παρακολουθήσαμε σχετικά βίντεο και συζητήσαμε τα πολλαπλά επίπεδα μιας τέτοιας επιχείρησης 

καθώς και τις δεξιότητες, ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να εξασκήσει αυτό το επάγγελμα, 

προσπαθήσαμε επίσης να συσχετίσουμε και να συγκρίνουμε αυτό το πλαίσιο με την επιχειρηματική 

ιδέα κάθε συμμετέχουσας. 

6η Συνεδρία: Τεχνικά Αγγλικά 
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Το μάθημα παραδόθηκε από έναν από τους δασκάλους της αγγλικής γλώσσας του 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ 

Πειραιά και οι συμμετέχουσες έμαθαν βασική ορολογία για το εμπόριο και τις επιχειρήσεις στην 

αγγλική γλώσσα, πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις για να ελέγξουν τις γνώσεις τους. 

7η Συνεδρία: Επιχειρηματικό Σχέδιο 

Παρουσιάστηκαν παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων. Οι 

συμμετέχουσες που έχουν τώρα την εμπειρία των προηγούμενων 

συνεδριών συζήτησαν ξανά μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές 

την επιχείρησή τους με πιο λεπτομερή τρόπο για να 

δημιουργήσουν το δικό τους επιχειρηματικό σχέδιο και 

προσπάθησαν να το κάνουν. Επισημάνθηκε η σημασία της 

μοναδικότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που σκέφτονται να 

παρέχουν. Και πάλι κάποιες ιδέες απορρίφθηκαν ως μη πραγματοποιήσιμες λόγω περιορισμών της 

αγοράς. 

8η Συνεδρία: Επίσκεψη σε επιχείρηση μητέρας - επιχειρηματία 
 
Η ομάδα συνοδευόμενη από έναν από τους διαχειριστές του MAMEC, επισκέφθηκε το Artoπωλείον 

στο Θησείο στο κέντρο της Αθήνας, ένα κατάστημα αρτοποιίας και καφέ. Η ομάδα είχε την ευκαιρία να 

συζητήσει με την Χρυσαυγή Λαζαρίδου, ιδιοκτήτρια του καταστήματος πρακτικά ζητήματα 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, φορολογικές πολιτικές, κρατικές ενισχύσεις για μητέρες 

επιχειρηματίες κλπ. Η συζήτηση ήταν πολύ καρποφόρα και κάθε συμμετέχουσα έθεσε ερωτήσεις 

σχετικά με την επιχειρηματική της ιδέα. Ήταν μια μακρά συζήτηση και η Χρυσαυγή βοήθησε πάρα 

πολύ, η αδερφή της, παρούσα, εξυπηρετούσε τους πελάτες όσο αυτή μας μιλούσε. 

 

9η Συνεδρία: Τελική Ημέρα και απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης 
 
Σε αυτήν την αποχαιρετιστήρια συνάντηση απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης και 

συμφωνήθηκε με τις συμμετέχουσες ότι αναμένεται να πραγματοποιήσουν τις δικές τους ενέργειες 

σχετικά με τη δημιουργία επιχείρησης. Οι συμμετέχουσες ενημερώθηκαν ότι πάντα θα έχουν την 

ευκαιρία να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτές και τους διαχειριστές του MAMEC για να ζητήσουν τη 

βοήθειά τους στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν τη δική τους επιχείρηση. 
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Ανατροφοδότηση από τις γυναίκες και τη συμμετοχή τους στο μάθημα 

Αξιολογώντας τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν στις συμμετέχουσες στο τέλος των μαθημάτων αλλά 

και συζητώντας κατά τη διάρκεια των συνεδριών, μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα 

συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο του σεμιναρίου σε αυτές: 

 

• Οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι έλαβαν ικανοποίηση από την παρακολούθηση των μαθημάτων 

τα οποία ήταν πολύ λεπτομερή χωρίς να κουράζουν και παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά έργα.  

• Οι συμμετέχουσες είχαν θετική γνώμη σχετικά με τους εκπαιδευτές που δίδαξαν στα μαθήματα 

καθώς τους βρήκαν καλά καταρτισμένους στα θέματα που παρουσίασαν και επίσης ήταν πολύ 

πρόθυμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις. 

• Οι συμμετέχουσες βρήκαν πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια 

των μαθημάτων, τα οποία τους έδωσαν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη / ίδρυση δικών τους 

επιχειρήσεων. 

• Οι συμμετέχουσες σχολίασαν θετικά το επίπεδο προετοιμασίας των μαθημάτων που έλαβαν 

χώρα σε αίθουσες και εργαστήρια με όλες τις ανέσεις που χρειάζεται μια αποτελεσματική 

διδασκαλία όπως υπολογιστής για κάθε μία, σύνδεση στο διαδίκτυο, έντυπο υλικό για τα 

μαθήματα κλπ.  

• Οι συμμετέχουσες σχολίασαν πολύ θετικά την ποιότητα του βιντεοσκοπημένου υλικού 

(συνεντεύξεις)  καθώς και την προετοιμασία για την πραγματοποίηση της επίσκεψης σε μια 

μητέρα επιχειρηματία (Artoπωλείον).  

 

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

Έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και θα εξακολουθήσει να γίνεται σχετικά με τη διάδοση της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του προγράμματος MAMEC. Στην πλατφόρμα, ο καθένας που 

εγγράφεται μπορεί να έχει πρόσβαση στις ενότητές της που αποτελούν μια μέθοδο κατάρτισης σχετικά 

με τη δημιουργία της δική τους επιχείρηση. Μέσω της σελίδας Facebook του MAMEC και με τη 

διαμοίραση σχετικού υλικού στο σχολείο, ζητήσαμε από όλες τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να 

εγγραφούν στην πλατφόρμα και να αποκτήσουν τα οφέλη της συνδρομής, γυναίκες που δεν μπόρεσαν 

να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Πολλές μητέρες ενδιαφέρονται να εγγραφούν και να επωφεληθούν 

από τα μαθήματα. Οι εκπαιδευτές των μαθημάτων και όλη η ελληνική ομάδα MAMECείναι πάντα στο 
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πλευρό των συμμετεχόντων για να βοηθήσουν στα ερωτήματά τους αλλά είναι επίσης και κοντά σε 

όλους τους νέους συνδρομητές για να βοηθήσουν με κάθε διαθέσιμο τρόπο. 

 

ΜΕΡΟΣ 3 

Περισσότερες παραγωγικές και ικανοποιητικές δραστηριότητες για τις γυναίκες 
 

Όλες οι δραστηριότητες και παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεδριών 

του προγράμματος MAMEC ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και χρήσιμες για τις συμμετέχουσες μητέρες. 

Σχολιάζοντας κάποιους από αυτές σχετικά με την επίδραση που είχαν στις συμμετέχουσες και πόσο 

κέρδισαν το ενδιαφέρον τους, θα λέγαμε ότι το μάθημα χειροτεχνίας είχε μεγάλο αντίκτυπο και το 

παρακολούθησαν με μεγάλο ενθουσιασμό καθώς συνέπεσε με την εορταστική περίοδο των 

Χριστουγέννων και οι χειροτεχνίες είχαν συγκεκριμένο θέμα (εορταστική διακόσμηση και χειροποίητα 

δώρα. Πέτυχαν να φτιάξουν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο για το σχολείο. Το δέντρο έφερε στο 

λογότυπο του MAMEC και τοποθετήθηκε στην κεντρική είσοδο του σχολείου. Αυτή ήταν επίσης μια 

εξαιρετική πρακτική για τη διάδοση του Προγράμματος σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα της οποίας 

ένα μεγάλο μέρος έδειξε ενδιαφέρον και πληροφορήθηκε και για τα οφέλη της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτό το μάθημα είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο ώστε οι συμμετέχουσες 

κανόνισαν με τις εκπαιδεύτριές τους ένα ακόμη μάθημα, εκτός του επίσημου προγράμματος για να 

ολοκληρώσουν τις χειροτεχνίες τους και να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία, κατανόησαν ότι αυτή η ικανότητα του να φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου, θα μπορούσε να 

μετατραπεί σε κερδοφόρα δραστηριότητα που θα συμπληρώνει το εισόδημά τους ή θα μπορούσε ακόμα 

να γίνει και η κύρια επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν επίσης στη συνεδρία σχετικά με τη δημιουργία ιστοσελίδων. Είναι πολύ 

εντυπωσιακό ότι εντός τριών ωρών κατόρθωσαν να κατασκευάσουν τη δική τους ιστοσελίδα, η οποία 

φυσικά δεν ήταν μια ολοκληρωμένη λύση αλλά μια αρχική προσπάθεια που θα μπορούσαν αργότερα να 

τελειοποιήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν ήξεραν ότι μπορούν να φτιάξουν μια ιστοσελίδα δωρεάν, 

οι περισσότερες πίστευαν ότι θα έπρεπε να πληρώσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ούτε ήξεραν ότι 

θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να τη διαχειριστούν και να την εμπλουτίσουν. Αλλά το πιο σημαντικό 

είναι ότι ξεπέρασαν το «φόβο της τεχνολογίας» που πολλές φορές μπορεί να δρα ανασταλτικά και να σε 

εμποδίζει να προσπαθήσεις για νέα πράγματα. 
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Κάτι παρόμοιο συνέβη και κατά την παρουσίαση των λειτουργιών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Λίγοι γνώριζαν ότι για παράδειγμα το Facebook μπορεί να λειτουργήσει ως επικερδής διαφήμιση της 

δουλειάς σου και μπορεί να βοηθήσει στο να βρεις και να προσεγγίσεις ένα συγκεκριμένο αγοραστικό 

κοινό. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια γυναικεία 

επιχείρηση, τη μια κυρία από τις τρεις που μας έδωσαν τις. Οι συμμετέχουσες ήταν πολύ 

ενθουσιασμένες επειδή είδαν μια γυναίκα που παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να πραγματοποιήσει το 

επαγγελματικό της όνειρο και να επιτύχει σε δύσκολες προσωπικές συνθήκες όπως αποκαλύπτει στη 

συνέντευξη. Πιστεύουμε ότι αυτή η εμπειρία τους έδωσε θάρρος, έχοντας την ευκαιρία να θέσουν τις 

δικές τους ερωτήσεις, να αναπτύξουν τις ανησυχίες τους. Κατανόησαν επίσης ότι τίποτα δεν είναι 

αδύνατο αν εργαστείς για αυτό και το θέλεις πολύ. 

 

Συζητήθηκαν επίσης οι εμπειρίες τους σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Μερικές από τις 

συμμετέχουσες είχαν δοκιμάσει στο παρελθόν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αλλά τα εμπόδια 

που βρήκαν στην πορεία τις έκαναν να ματαιώσουν τα σχέδιά τους. Εμπόδια όπως η έλλειψη 

υποστήριξης και χρηματοδότησης από τις κρατικές δομές για νέους επιχειρηματίες, η συνεχής και 

ανυπέρβλητη γραφειοκρατία, η ανεπαρκής ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες που θα μπορούσαν 

να έχουν. Αυτές οι δύσκολες εμπειρίες που μοιράστηκαν οι συμμετέχουσες μας έκαναν να 

αναρωτηθούμε για το νομικό πλαίσιο της λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Όλοι 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί αυτό το πλαίσιο ώστε να είναι πιο 

κατανοητό και ενθαρρυντικό για τους νέους επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, προσπαθήσαμε να τους 

δώσουμε καθοδήγηση σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να απευθύνονται, ποια είναι τα 

δικαιώματά τους και ποιες είναι οι προοπτικές ενός νέου επιχειρηματία στην Ελλάδα σήμερα. Αυτό που 

έχει γίνει κατανοητό από όλους είναι ότι η δύναμη του Διαδικτύου (ένας σωστά σχεδιασμένος 

ιστότοπος, η προώθηση και η διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) αποτελούν πλέον τα 

απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία μιας μικρής επιχείρησης, ειδικά αν εδρεύει στο σπίτι. 

 

Το μάθημα που είχε ίσως το λιγότερο ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες ήταν το μάθημα των αγγλικών. 

Οι Ελληνίδες συμμετέχουσες είχαν ένα καλό επίπεδο γνώσης και ίσως το συγκεκριμένο μάθημα να 

χρειαζόταν να είναι περισσότερο εξειδικευμένο. Βεβαίως, είναι σημαντικό ότι τα αγγλικά τα 

διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και ως μαθήτριες ήταν στην παρούσα φάση σε 

διαδικασία εκμάθησης και εξάσκησης αυτής της γλώσσας. 
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ΜΕΡΟΣ 4 

Οι γυναίκες που έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση 
 

Αυτήν τη χρονική στιγμή, δυστυχώς δεν έχουμε να παρουσιάσουμε αρκετά στοιχεία σχετικά με την 

υλοποίηση μιας επιχείρησης από τις συμμετέχουσες. Μπορεί να ακούγεται εύκολο αλλά γνωρίζουμε ότι 

η δημιουργία και η εκτέλεση οποιουδήποτε επιχειρηματικού σχεδίου είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, 

ειδικά στην Ελλάδα. Το θετικό όλων των διαδικασιών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του 

MAMECείναι η ενθάρρυνση που έλαβαν οι συμμετέχουσες με την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων 

που παρείχαν τα μαθήματα και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους. 

 

Μια από τους συμμετέχουσες πρόκειται να 

υλοποιήσει τους προσεχείς μήνες, ένα από τα 

σχέδιά της, όνειρό της μας αρέσει καλύτερα 

να το αποκαλούμε, το οποίο αφορά στην 

έκδοση ενός βιβλίου, ενός παιδικού 

παραμυθιού, που έχει γράψει εδώ και πολύ 

καιρό. Μέσα από τις συνεδρίες του MAMEC 

κατανόησε τους τρόπους με τους οποίους τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του βιβλίου όταν 

δημοσιευτεί. Επίσης, έλαβε συγκεκριμένες συμβουλές για το πώς να γράψει το βιογραφικό της και την 

περίληψη του βιβλίου, πώς να έρθει σε επαφή με τους εκδότες. Επίσης μέσω του MAMECήρθε σε 

επαφή με δύο πολύ γνωστούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων που θα σχολιάσουν το βιβλίο της. 

 

Πιστεύουμε ότι μέσα από τις δομές επικοινωνίας που δημιουργήθηκαν για τη συνέχιση του MAMEC θα 

έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τελικό αποτέλεσμα, τη δημοσίευση του βιβλίου όταν θα 

κυκλοφορήσει. 

 

Μια άλλη συμμετέχουσα εξέφρασε την πρόθεσή της να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού 

καταστήματος στην οποία θα πουλήσει τις χειροτεχνίες της, οι οποίες είναι κυρίως εορταστικές 

διακοσμήσεις και δώρα. Εξασκεί αυτήν τη δραστηριότητα για κάποιο χρονικό διάστημα, ως 

συμπληρωματική δουλειά για το εισόδημά της. Έως τώρα, πουλάει από πόρτα σε πόρτα και κυρίως 

μέσω του δικτύου των προσωπικών γνωριμιών της. Πιστεύει ότι η κατασκευή μιας ιστοσελίδας 

ηλεκτρονικού καταστήματος θα φέρει νέους και περισσότερους πελάτες και θα επιδιώξει να την 
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κατασκευάσει και να αρχίσει να τη λειτουργεί. 

Αποφάσισε επίσης να επικεντρωθεί σε 

ανακυκλωμένα υλικά που θα αναδείξουν ακόμα 

περισσότερο τη μοναδική ποιότητα των 

χειροτεχνιών της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 

σχεδιασμό και μόλις αυτό επιτευχθεί, θα έχουμε τη μεγάλη χαρά να το δημοσιεύσουμε στις δομές 

επικοινωνίας του MAMEC. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Το Πρόγραμμα MAMEC εστίασε κυρίως σε μητέρες, θα μπορούσαμε ωστόσο να ασχοληθούμε και με 

άλλες ομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες. Το MAMEC πέτυχε να παρουσιάσει 

σε αυτές τις γυναίκες απλές και εφικτές εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, οι οποίες είναι δυνατόν να 

υλοποιηθούν με τρόπο που να τους επιτρέπει να είναι μαζί με τα παιδιά τους χωρίς να περιορίζουν τις 

υπόλοιπες δραστηριότητές τους. Το MAMEC τις εκπαιδεύει όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και 

προσωπικά, διδάσκοντάς τους διάφορες δεξιότητες. Η παρουσίαση της ζωής γυναικών από 4 

διαφορετικές χώρες διαπιστώσαμε ότι είχε θετικό αντίκτυπο στο MAMEC αφού βοήθησε στο να 

λάβουν οι συμμετέχουσες ενθάρρυνση, κάτι που ίσως δεν είχε συμβεί πριν στη ζωή τους. Οι πιο 

εξειδικευμένες γνώσεις για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλαβαν οι γυναίκες αυτές τις έκαναν να 

κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου. Γνώσεις σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, η εκμάθηση και η εξάσκηση μιας πιο τεχνικής αγγλικής γλώσσας, η κατανόηση της δύναμης 

του διαδικτύου στη σημερινή κοινωνία βοήθησαν τις συμμετέχουσες και έχουν τώρα την ευκαιρία να 

διαδώσουν τις γνώσεις τους σε άλλεςς και να τις ενθαρρύνουν. 

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τις γυναίκες αυτές είναι να βρεθεί η κατάλληλη λύση για το συνδυασμό 

της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής που ήταν ακριβώς και ο κύριος στόχος του MAMEC: 

να παράσχει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης μέσω μιας δια 

ζώσης εκπαίδευσης (στην τάξη) αλλά και μέσω δομών ηλεκτρονικής μάθησης. Η προετοιμασία του 

επιχειρηματικού σχεδίου ήταν πρωταρχικής σημασίας επειδή επέτρεψε στις συμμετέχουσες να 

καθορίσουν, να σκεφτούν και να περιγράψουν τις ιδέες τους, αλλά και να συγκρίνουν τις διαφορετικές 

μεθοδολογίες που έμαθαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, προκειμένου να εφαρμόσουν αυτές τις 

μεθόδους εκτός τάξης, στο ξεκίνημα της δικής τους επιχείρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της απασχόλησης σε κάθε μια από τις χώρες εταίρους, 

την ευρωπαϊκή υποστήριξη για την επιχειρηματικότητα και τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν 

στο χώρο τω επιχειρήσεων για τις γυναίκες, το MAMEC δημιούργησε μια σειρά μαθημάτων που θα 

βοηθήσουν αυτήν την ομάδα του πληθυσμού να μάθει περισσότερα και να επιτύχει. Αυτές οι 

παράμετροι καθιστούν το MAMEC ένα "βιώσιμο" προϊόν που στοχεύει στη μείωση της ανεργίας μέσω 

της ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν απευθείας από το 

σπίτι. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το Πρόγραμμα MAMEC παρουσίασε καινοτόμες και συγκεκριμένες 

προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, επιπλέον έδωσε ώθηση στις γυναίκες-μητέρες να 

ακολουθήσουν τις επιθυμίες τους για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. 
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