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Το πρόγραμμα MUPYME, ως μια διαδικασία κατάρτισης 
η οποία δημιουργήθηκε από γυναίκες και απευθύνεται 

σε γυναίκες 

Εμπειρογνώμονες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης από 
εφτά διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν 
και συνεργάστηκαν για την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος, απευθυνόμενου στις  γυναίκες οικοκυρές. Πιο 
συγκεκριμένα, έθεσαν ως στόχο να  διευκολύνουν τις γυναίκες 
αυτές, οι οποίες απέκτησαν   δεξιότητες  ασχολούμενες με το 
νοικοκυριό, να  μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες 
και εμπειρίες, σε μια μικροεπιχείρηση. 

 25 Απριλίου 2017, Μαδρίτη. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις πολλών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που όλα μαζί 

στοχεύουν στη σωστή λειτουργία  εταιρειών και μικροεοπιχειρήσεων    που ιδρύονται και 
διευθύνονται από οικοκυρές. Μέσω των επιμέρους  θεματικών αντικειμένων, η 

επαγγελματική κατάρτιση συνήθως  προσφέρει  γνώσεις και δεξιότητες  ώστε  οι 
εκπαιδευόμενες να  εξοπλιστούν με τα  απαραίτητα προσόντα για  επιτυχή  λειτουργία  

μιας μικροεπιχείρησης. Το πρόγραμμα MUPYME αντιμετώπισε την πρόκληση να 
σχεδιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο να απευθύνεται σε γυναίκες-
οικοκυρές που τα καταφέρνουν εξαιρετικά σε δραστηριότητες σύνθετες και περίπλοκες 
μέσα στο  περιβάλλον του σπιτιού , ακόμα κι αν δεν διαθέτουν κανενός είδους 
ακαδημαϊκά προσόντα: Οι εμπειρίες και δεξιότητες που αποκτούνται στο νοικοκυριό, 
αποτελούν τη βάση για την λειτουργία με επιτυχία, μιας μικρής και μεσαίας 
επιχείρησης. 

Το πρόγραμμα  MUPYME αποτελεί μια πρωτοβουλία στα πλαίσια  του προγράμματος 

ΕRASMUS+ υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταίροι του έργου  MUPYME, 
εκπροσωπούν φορείς από την Ιταλία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία,  την 

FYROM, την Κύπρο, την Ελλάδα και εργάζονται από  κοινού για την κοινωνική κινητικότητα 
των γυναικών σε τομείς  της οικονομίας έξω από την οικιακή οικονομία. Ένας από τους 

βασικούς στόχους του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που να απευθύνεται ειδικά σε αυτή την ομάδα στόχου αξιοποιώντας τις εμπειρίες, γνώσεις 

και δεξιότητες που αποκτούνται με την ενασχόληση με το νοικοκυριό. 

Μετά από εργασία αρκετών μηνών το πρόγραμμα MUPYME έφτασε ένα από τα πιο 

σημαντικά του ορόσημα: την διακρατική συνάντηση των εταίρων στην Μαδρίτη από τις 3 
έως και 7 Απριλίου. Σε αυτή τη συνάντηση, οι εμπειρογνώμονες από 7 διαφορετικές χώρες 

συνεργάστηκαν για 5 ημέρες ακριβώς, ώστε να παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές ενότητες 

σε μια πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης των οικοκυρών. Κάθε χώρα 
ανέλαβε ένα τομέα της λειτουργίας μιας μικροεπιχείρησης όπως είναι π.χ η διοίκηση της 

εταιρείας, η σωστή λειτουργία των πολυμέσων , η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 
η ασφάλεια και ποιότητα των προιόντων, τα λογιστικά της εταιρείας κ.α.   

 

 Το γεγονός ότι  το πρόγραμμα MUPYME, είναι ένα διακρατικό έργο, βοηθάει στην συμπερίληψη 

διαφορετικών μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς  και στην διαμόρφωση στρατηγικής 
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μάθησης, ως απότοκο της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων. Ως προσδοκώμενο αποτέλεσμα αποτελεί  

η ενίσχυση  των διδακτικών πτυχών του έργου. Δίνεται μεγάλη σημασία στον τρόπο προσφοράς του 

εκπαιδευτικού προγράμματος στις γυναίκες που πρέπει να είναι διαδραστικός, με μεθόδους και τεχνικές της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων  που να αναγνωρίζουν τις τεράστιες εμπειρίες των γυναικών. Τα εργαστήρια , οι 

ομαδικές εργασίες, η συμμετοχική μάθηση αποτελούν σημαντικούς τρόπους προσφοράς του προγράμματος.   

Λόγω των χαρακτηριστικών του, το έργο ΜUPYME απευθύνεται σε φορείς – παρόχους Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, όπως τα Λαϊκά Πανεπιστήμια, τα Επιμορφωτικά Κέντρα καθώς και σε άλλα είδη Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης.  

 

Για  περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα  μας στο Διαδίκτυο: www.mupymeproject.eu  

Αν ενδιαφέρεστε  να εγγραφείτε  στο μητρώο ενδιαφερομένων για το έργο  και την πορεία του, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας  μέσω  e-mail (info@mupymeproject.eu)  όπου αναφέρετε το  e-mail  σας  και τις 
πληροφορίες επικοινωνίας.  
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MUPYME Project 

 
@mupyme_project  
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