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Ανακοίνωση έργου 
 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το νέο μας έργο: Young Women Green 

Entrepreneurship, συντομευμένο σε YOU WEEN! Το YOU WEEN είναι ένα διετές, χρηματοδοτούμενο 

από το Erasmus, έργο που εστιάζει στην καινοτομία και στοχεύει να δώσει αποτελεσματικά 

εργαλεία σε νέες γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές και σε πράσινες αστικές περιοχές, 

προκειμένου να αυξήσει ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης , κοινωνικο-εκπαιδευτικής και 

προσωπικής ανάπτυξη. 

 
Το YOU WEEN προωθεί την εκπαίδευση 

και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 

μεταξύ των «πράσινων» νεαρών 

γυναικών. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της 

εκπαίδευσης του πράσινο τρόπο σκέψης, 

της ευαισθητοποίησης για τη 

βιωσιμότητα και την ισότητα των φύλων, 

την προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης 

σε αγροτικές / απομονωμένες περιοχές ή 

πράσινες αστικές περιοχές, την ανταλλαγή 

ορθών πρακτικών και την παροχή 

εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων για νέες 

γυναίκες. 

 
Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό έργο με συνεργάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία, τη 

Λιθουανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία να συνεργάζονται για 

ολιστικά αποτελέσματα. Από την αρχή του, τον Ιανουάριο του 2021, οι συνεργάτες εργάζονται για 

την ανάπτυξη τριών «πνευματικών αποτελεσμάτων», συμπεριλαμβανομένων, ενός συνόλου 

εκπαιδευτικών βίντεο, μιας διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας, ενός οδηγού εκμετάλλευσης 

και κατευθυντήριων γραμμών πολιτικών επιρροών. 



Μέχρι στιγμής, το YOU WEEN ξεκίνησε με διαδικτυακές διεθνείς συναντήσεις μεταξύ όλων των 

εταίρων, συλλογή και οριοθέτηση  βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη βιώσιμη 

και πράσινη επιχειρηματικότητα για τις νέες γυναίκες, και από την περασμένη εβδομάδα, 

πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη ημέρα κατάρτισης για τους νέους εργαζόμενους - κάτι που 

πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να γιορτάσουμε! 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ - ‘Train the Trainers’ 
 

 
★ Ποια προβλήματα επηρεάζουν τις νέες γυναίκες στις αγροτικές/ αστικές περιοχές;  

★ Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι γυναίκες κατά την έναρξη μιας επιχείρησης;  

★ Πώς μπορούν οι Coaching Circles να χρησιμοποιηθούν ως τεχνική κατάρτισης στην πράσινη 
επιχειρηματικότητα; 
 

Οι παραπάνω ερωτήσεις αποτελούν 

το σημείο εκκίνησης για την πρώτη 

συνάντηση «Train the Trainers». Η 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 μέσω 

Zoom, με +35 συμμετέχοντες από 

επτά χώρες της ΕΕ. Η εκπαίδευση 

αποτέλεσε την πρώτη από τις πέντε 

συνολικά ημέρες κατάρτισης των 

νέων εργαζομένων  (με την 

προοπτική, οι επόμενες τέσσερις 

ημέρες να πραγματοποιηθούν στην Πολωνία- τον Σεπτέμβριο του 2021), όλα με στόχο να 

παράσχουν στους νέους εργαζόμενους εκπαίδευση πράσινης επιχειρηματικότητας προκειμένου να 

στηρίξουν τις νέες γυναίκες που ζουν σε αγροτικές/αστικές περιοχές μέσω τοπικών πρωτοβουλιών. 

 
Μετά την προθέρμανση με αυτές τις ερωτήσεις, ήρθε η ώρα για την πραγματοποίηση της Coaching 

Circles μεθοδολογίας ως τον κύριο σκοπό της εκπαίδευσης. Ο στόχος των Coaching Circles; Η 

προώθηση εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ συνομήλικων/ ομότιμων και διαδραστικών 

προβληματισμών που βασίζονται σε «περιπτώσεις» φυλετικών διακρίσεων στην πράσινη 

επιχειρηματικότητα.  

 
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες εργασίας, έχοντας έτσι την ευκαιρία να 

βιώσουν από πρώτο χέρι τη μεθοδολογία Coaching Circle ως μέρος της εκπαίδευσης. Οι Εργαζόμενοι 

της Νεολαίας ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στους κύκλους (ή στην παραπάνω μεθοδολογία), 

δηλώνοντας ότι ένιωθαν πιο ελπιδοφόροι και αφοσιωμένοι από ό, τι πριν από την εκπαίδευση, και 

πίστευαν ότι αυτή η μεθοδολογία είναι μεταβιβάσιμη στην εκπαίδευση νέων γυναικών στην 

πράσινη επιχειρηματικότητα. Συνολικά, η τεχνική της εκπαίδευσης αποδείχθηκε πολύ 

αποτελεσματική στον εντοπισμό των αναγκών, των εμπειριών και των προσδοκιών όλων αυτών 

που συμμετείχαν, σηματοδοτώντας μια επιτυχημένη αρχή στο έργο YOU WEEN. 

 

 



Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο YOU WEEN: 

Επικοινωνήστε μέσω email με την ομάδα του YOU WEEN στο  youween.eu@gmail.com 

Ακολουθήστε μας και μείνετε ενημερωμένοι στα: 

Facebook, LinkedIn, Instagram 
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