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Καλωσορίσατε στο Τέταρτο Ενημερωτικό
Δελτίου του έργου BizMiz
Σε αυτή την έκδοση θα ενημερωθείτε για:
Πρόσφατες εξελίξεις στο έργο
Τη διεθνή εκπαίδευση που έγινε στη Λευκωσία
Την τέταρτη εταιρική συνάντηση
Τις επικείμενες πιλοτικές και πολλαπλασιαστικές
εκδηλώσεις

ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ …
Η κοινοπραξία του έργου BizMiz έχει ήδη ολοκληρώσει την
ανάπτυξη της αγγλικής έκδοσης των δύο κύριων σειρών
μαθημάτων, δηλαδή μια σειρά μαθημάτων επιχειρηματικότητας
σχεδιασμένη ειδικά για γυναίκες και μια σουίτα πηγών για την
ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής
ασφάλειας των νέων γυναικών επιχειρηματιών. Η ομάδα μας
έχει επίσης δοκιμάσει αυτά τα μαθήματα κατά τη διάρκεια της
Διεθνούς Εκπαίδευσης του έργου και έλαβε ανατροφοδότηση
από τους συμμετέχοντες. Επιπλέον, όλες οι πηγές έχουν
μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες των εταίρων και κάθε χώρα
πλαισιοθετεί τώρα τις σειρές μαθημάτων σύμφωνα με τις
ανάγκες της.

Διεθνής Εκπαίδευση στη Λευκωσία
Η εκδήλωση περιστράφηκε γύρω από την οικοδόμηση
πρακτικών δεξιοτήτων σε εκπαιδευτές επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά βάση εργάζονται με νέες
γυναίκες σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να πειραματιστούν με
διάφορα θέματα, όπως η ευαισθητοποίηση για τα φύλα και οι
έμφυλες προκαταλήψεις, καθώς και με μεθόδους και εργαλεία
που διευκολύνουν την εργασία με άτομα από διαφορετικά
πολιτισμικά υπόβαθρα, π.χ. ενεργή ακρόαση, οικοδόμηση
ομαδικότητας, διαχείριση χρόνου και τεχνικές επίλυσης
συγκρούσεων. Συνολικά, το πρόγραμμα κατάρτισης εξοικείωσε
τους εκπαιδευτές με νέες προσεγγίσεις που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν στις καθημερινές τους
δραστηριότητες.

Επιπλέον, οι εταίροι ολοκλήρωσαν την ανάπτυξη του
εγχειριδίου κατάρτισης που υποστήριξε την αποτελεσματική
υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης του έργου που
απευθυνόταν σε επαγγελματίες Επαγγεματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης και σε εκπαιδευτές ενηλίκων. Επίσης, η
ηλεκτρονική εκπαιδευτική πύλη ενημερώνεται συνεχώς με νέο
εκπαιδευτικό υλικό στις τοπικές γλώσσες. Η πύλη φιλοξενεί
τώρα μια βιβλιοθήκη 24 περιπτωσιολογικών μελετών για
γυναίκες επιχειρηματίες τεχνολογίας που ζουν σήμερα στις
χώρες-εταίρους· οι γυναίκες αυτές περιγράφουν την εμπειρία
τους έχοντας κατά νου ότι αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες
θα χρησιμεύσουν ως πηγές που θα κατευθύνουν και θα
παρακινήσουν κι άλλες μελλοντικές, εκκολαπτόμενες γυναίκες
επιχειρηματίες.

Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη
του εκδότη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών αυτών.
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ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η συνάντηση ξεκίνησε με μια λεπτομερή ενημέρωση των
δραστηριοτήτων του έργου. Ειδικότερα, οι εταίροι συζήτησαν
την οριστικοποίηση του περιεχομένου του εγχειριδίου του
προγράμματος κατάρτισης και ο οργανισμός μας, SYNTHESIS, που φιλοξένησε τη διεθνή εκπαίδευση μοιράστηκε με
τους εταίρους τα σχόλια των συμμετεχόντων. Η AcrossLimits
παρουσίασε την πρόοδο για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής
εκπαιδευτικής πύλης, ενώ το BWC, ως επικεφαλής οργανισμός,
έθεσε το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να ακολουθήσουμε
για την αποτελεσματική οργάνωση των τοπικών
πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων και του τελικού συνεδρίου.
Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση!
Η τέταρτη εταιρική συνάντηση έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2020 στο Αβέιρο
της Πορτογαλίας.

ΤΙ ΕΠΕΤΑΙ;
Οι τοπικές πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα φιλοξενήσουν
παρουσίαση του έργου, τις δύο σειρές μαθημάτων που
αναπτύχθηκαν, όπως και το διαδικτυακό μαθησιακό
περιβάλλον. Η εκδήλωση αυτή θα απευθύνεται ειδικά σε
εκπαιδευτές επαγγελματικές εκπαίδευσης και κατάρτισης και
σε νέες γυναίκες που ενδιαφέρονται να γίνουν επιχειρηματίας
τεχνολογίας. Οι εταίροι θα προσκαλέσουν επίσης υπάρχουσες
γυναίκες επιχειρηματίες να παρακολουθήσουν αυτή την
εκδήλωση για να προσφέρουν υποστήριξη, καθοδήγηση και
ενθάρρυνση στην επόμενη γενιά που θα έρχεται. Η εκδήλωση
αυτή θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις των νέων πηγών του
προγράμματος και συζητήσεις με γυναίκες επιχειρηματίες.
Στο διεθνές τελικό συνέδριο, όλοι οι εταίροι θα παρουσιάσουν
μαρτυρίες από τις χώρες τους και θα παρουσιαστεί η πλήρης
σειρά μαθημάτων που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του
έργου BizMiz. Εκπρόσωποι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών στελεχών
θα συνοδεύονται από διευθυντικά στελέχη και φορείς
χάραξης πολιτικής στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Θα υπάρξει επίσης ισχυρή εκπροσώπηση γυναικών που
δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις. Οι νέες γυναίκες που
έχουν ολοκληρώσει τις δύο σειρές μαθημάτων του έργου
θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Ο κύριος
στόχος της εκδήλωσης αυτής θα είναι να ενθαρρύνει Κέντρα
Κατάρτισης και γυναικείες οργανώσεις να συνεργαστούν και
να χρησιμοποιήσουν την πλήρη σειρά των πηγών που έχουν
αναπτυχθεί. Το Ballybeen Women’s Centre θα προσκαλέσει
κατάλληλο κεντρικό ομιλητή για να απευθυνθεί στους
παρευρισκόμενους.

Η επόμενη και τελική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο
Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου οι εταίροι θα εξετάσουν
κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι κύριοι στόχοι του έργου BizMiz
και θα συμμετάσχουν στο τελικό διεθνές συνέδριο.

WHO BIZMIZ IS...
Η κοινοπραξία του έργου BIZMIZ αποτελείται από 8 εταίρους
από Κύπρο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία,
Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ballybeen Women’s Centre (Ηνωμένο Βασίλειο)
Synthesis (Κύπρο)
The Rural Hub (Ιρλανδία)
Speha Fresia (Ιταλία)
Kaunas Science and Technology Park (Λιθουανία)
Across Limits (Μάλτα)
CK Edukator (Πολωνία)
Aeva (Πορτογαλία )

How to get connected to BIZMIZ
Visit our website

http://bizmiz.eu/

and join our Facebook

https://www.facebook.com/BizMizproject/
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