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Το Πλαίσιο


Πρόγραμμα ERASMUS +



Στρατηγικές Συμπράξεις φορέων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων



Αρχές που τίθενται σε εφαρμογή :



« Αξιοποίηση των προθέσεων των ενηλίκων, ώστε να θέτουν
αυτόνομα τους στόχους τους



εμπλοκή των συμμετεχόντων σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και
εφαρμογής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας



ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων να συνδέουν το νέο υλικό
με την εμπειρία τους»( ΓΓΕΕ, ΚΕΕ 2006)
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Η αφορμή


Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλές γυναίκες στο να
αναζητήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας προκειμένου να
συμβάλλουν στο οικογενειακό εισόδημα ή για να αντιμετωπίσουν
την ανεργία του συζύγου.



Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι ικανότητες που αποκτούν οι
γυναίκες μέσα στο σπίτι , όπως η ικανότητα αυτό διαχείρισης, η
διαχείριση των οικονομικών ή ο σχεδιασμός οικογενειακών δράσεων,
η εκπαίδευση των παιδιών ( μαθαίνω να μαθαίνω)
θα μπορούσαν εύκολα να εξελιχθούν σε Ικανότητες
διαχείρισης μιας ΜμΕ – γεγονός που δεν έχει γίνει ευρέως
κατανοητό και αξιοποιήσιμο
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Το έργο MUPYME


Το πρόγραμμα MUPYME (Μούπιμε) αποτελεί μία προσπάθεια
ευαισθητοποιήσης σχετικά με αυτές τις ικανότητες των
γυναικών που ασχολούνται με τα οικιακά / νοικοκυρών, οι
οποίες μπορούν να μεταφερθούν στον τομέα των
επιχειρήσεων καθώς και να εντοπίσουμε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο ανάπτυξής τους.



Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθεί να λάβει υπόψη του
την κοινωνική πραγματικότητα αυτής της ομάδας σε μία
ευρεία κλίμακα χωρών, να μοιραστεί τις καλές πρακτικές και να
προτείνει κοινές λύσεις εφαρμόσιμες σε αυτές τις
πραγματικότητες.
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Εταίροι του έργου



Ο συντονιστής φορέας είναι η Ισπανική Ομοσπονδία
Λαϊκών Πανεπιστημίων (Federación Española de
Universidades Populares – FEUP) με έδρα στη Μαδρίτη,
Ισπανία



Συμμετέχουν οι φορείς



Università Popolare di Firenze (Λαϊκό Πανεπιστήμιο της
Φλωρεντίας), Φλωρεντία, Ιταλία



Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κύπρου, Νικοσία,
Κύπρος



Ariema Energía y Medioambiente S.L (Αriema Ενέργεια
και Περιβάλλον ΕΠΕ), Τρες Κάντος – Μαδρίτη, Ισπανία



Kerigma, Instituto de Inovação e Desenvolvimento
Social de Barcelos (Κερίγμα, Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Κοινωνικής Ανάπτυξης), Μπαρσέλος, Πορτογαλία



Association Alliance for Development of Adult
Education and Lifelong Learning (Συνασπισμός
Ενώσεων για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και Δια Βίου Μάθησης), Τέτοβο, Π.Γ.Δ. Μακεδονίας



Δάφνη Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κάτω Αχαΐα /
Π, Ελλάδα



Deutscher Volkshochschul-Verban EV (Γερμανική
Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Επίσημη Ένωση), Βόννη,
Γερμανία

ΜUPYME
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Κύριοι Στόχοι
(1) να διευκολύνει τις νοικοκυρές στην μετάβαση από διαχειρίστριες του
νοικοκυριού σε διαχειρίστριες ή προωθήτριες νέων μικρομεσσαίων
επιχειρήσεων, χτίζοντας μία επαγγελματική πιστοποίηση για αυτή την
ομάδα, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην προσωπική ανασκόπηση
και τη γνώση των ικανοτήτων τους και δυνατοτήτων τους,
ενισχυόμενη με μια πρωτοπόρα προσέγγιση
και
(2) ανάπτυξη των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων από
διάφορους οργανισμούς, δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
προσαρμοσμένο στην ομάδα στόχου για μεγαλύτερη πιθανότητα
απορρόφησης στον εργασιακό κόσμο προσωπική κινητοποίηση και
βελτίωση των ικανοτήτων
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Προσδοκώμενα Αποτελέσματα


1. Κατηγοριοποίηση των
οικιακών εργασιών σύμφωνα με
το επαγγελματογράφημα και
αναγνώριση των ικανοτήτων
που αναπτύχθηκαν κατά την
ενασχόληση με τα οικιακά



3.Δημιουργία μιας
εκπαιδευτικής στρατηγικής
ειδικά σχεδιασμένης για την
ομάδα στόχου



4.Δημιουργία υλικού διάδοσης
προσαρμοσμένο στις νέες
τεχνολογίες



2. Ανάλυση των αναπτυχθέντων
ικανοτήτων, καθώς και των
όλων προηγούμενων, με τη
δυνατότητα προσέγγισής τους
με μια πρωτοπόρα /
επιχειρηματική ματιά.



5.Να προσφέρουμε ενα
εκπαιδευτικό μοντέλο με σκοπό
τη διευκόλυνση της ένταξης των
γυναικών στο εργασιακό
περιβάλλον και προώθηση της
επιχειρηματικότητας
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Με λίγα λόγια



εκτός του να ευαισθητοποιήσει σχετικά με
την ανάγκη για προσαρμοσμένη εκπαίδευση
και τη χρήση νέων τεχνολογιών που
βοηθάει την εκπαιδευτική διαδικασία
κάνοντάς την πιο φιλική και ευέλικτη,



έχει επίσης άμεσο όφελος στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και συνθηκών κοινωνικής
ένταξης μη προνομιούχων ομάδων.



Ταυτόχρονα, θα γίνει ανατροφοδότηση των
μεθοδολογιών και των διδακτικών
εργαλείων που θα δημιουργηθούν μέσα στο
πρόγραμμα, βελτιώνοντας τα – εάν είναι
δυνατό – και ρυθμίζοντας τα στην ομάδα
στόχου.



Το MUPYME θα δημιουργήσει και θα
δημοσιεύσει χρήσιμες εκπαιδευτικές πηγές
με στόχο να υπάρχουν και μετά τη λήξη του
προγράμματος.

Το έργο MUPYME ……
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Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε!!
Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο , μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : www.mupymeproject.eu

