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Ενότητα 3: Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρία 
 
Εισαγωγή 
 

Το πλαίσιο των γυναικών με αναπηρίες και επιχειρηματικότητα των γυναικών 

Ορισμός: γυναίκες με αναπηρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορισμός: επιχειρηματικότητα των γυναικών 

Ως γυναίκα επιχειρηματίας μπορεί να οριστεί μια  γυναίκα ή μια ομάδα γυναικών που ξεκινά, 
οργανώνει και διευθύνει μια επιχείρηση. Εν ολίγοις, οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι εκείνες 
οι γυναίκες που σκέφτονται μια επαγγελματική επιχείρηση, την ξεκινούν, την οργανώνουν 
και συνδυάζουν παράγοντες παραγωγής, λειτουργούν την επιχείρηση , αναλαμβάνουν ρίσκα 
και χειρίζονται την οικονομική αβεβαιότητα που συνεπάγεται η λειτουργία της. 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Ινδίας, «Μια γυναικεία επιχείρηση είναι αυτή που ανήκει 
και ελέγχεται από μια γυναίκα που έχει ελάχιστο οικονομικό συμφέρον 51% του κεφαλαίου 
και δίνει τουλάχιστον το 51% της δημιουργούμενης απασχόλησης στις γυναίκες». 

Σύμφωνα με τον J. Schumpeter, «Οι γυναίκες που καινοτομούν, ξεκινούν ή υιοθετούν ενεργά 
επιχειρήσεις ονομάζονται γυναίκες επιχειρηματίες». 

Οι γυναίκες με αναπηρίες αποτελούν το 16% του συνολικού πληθυσμού των 
γυναικών στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 40 
εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία. Οι γυναίκες με αναπηρία 
αντιμετωπίζουν διαφορετικές διακρίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων, της κοινωνικής 
απομόνωσης, της βίας κατά των γυναικών, της αναγκαστικής αποστείρωσης και της 
άμβλωσης, της έλλειψης πρόσβασης σε κοινοτικές υπηρεσίες, της στέγασης χαμηλής 
ποιότητας, της θεσμοποίησης, της ανεπαρκούς υγειονομικής περίθαλψης και 
άρνησης της ευκαιρίας να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. 
 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
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Στον κόσμος πάνω από το 1/3 των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διευθύνεται από 
γυναίκες επιχειρηματίες. Λόγω της οικονομικής προόδου, της καλύτερης πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, της αστικοποίησης, της εξάπλωσης του φιλελεύθερου και δημοκρατικού 
πολιτισμού και της αναγνώρισης από την κοινωνία, υπήρξε μια ώθηση στην γυναικεία 
επιχειρηματικότητα στην Ινδία. Ειδική ώθηση και κίνητρα  έχουν δημιουργηθεί στην Ινδία για 
την ενίσχυση της ανάπτυξης των γυναικών επιχειρηματιών. Σχέδια όπως το “Startup India” 
και το “Standup” κινητοποιούν την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των 
γυναικών. 

Σταδιακά αλλά σταθερά, σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες επιχειρηματίες έχουν αναδειχθεί ως 
επιτυχημένοι επιχειρηματίες, κερδίζοντας ταυτόχρονα πολλές διακρίσεις. Για παράδειγμα ,η 
Oprah Winfrey, αμερικανίδα επιχειρηματίας, τηλεοπτικός οικοδεσπότης και στέλεχος των 
μέσων ενημέρωσης έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας το 2013 για το εξαιρετικό έργο 
της στον τομέα της ψυχαγωγίας και του κοινωνικού αντικτύπου. 

 

Γιατί οι γυναίκες γίνονται επιχειρηματίες; 

 

1.Για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητες 

2. Για να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση 

3. Για να εδραιώσουν την ταυτότητά τους στην κοινωνία 

4. Για να επιτύχουν την τελειότητα στην προσπάθειά τους 

5. Για να χτίσουν την αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους 

6. Για να αναπτύξουν την ικανότητα ανάληψης ρίσκου 

7. Για να διεκδικήσουν την ίδια θέση στην κοινωνία 

8. Για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ελευθερία και κινητικότητα 

 

Τα οφέλη της επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρία 

Η αυτοαπασχόληση μπορεί να προσελκύσει τους ανθρώπους για διάφορους λόγους. Ενώ 
ορισμένοι εισέρχονται στην αυτοαπασχόληση από αναγκαιότητα, πολλοί επιδιώκουν να 
εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία, να αποκτήσουν ανεξαρτησία και αυτονομία, να βελτιώσουν 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, να αυξήσουν την ικανοποίησή 
τους για επαγγελματικές δραστηριότητες και να προσπαθήσουν να αυξήσουν το εισόδημά 
τους και για άλλα σημαντικά οφέλη. Αν και αυτοί οι λόγοι μπορεί επίσης να είναι σημαντική 
επιρροή για επιχειρηματίες με αναπηρίες, πιθανότατα παρακινούνται από διαφορετικούς 
παράγοντες. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι ότι η αυτοαπασχόληση παρέχει είσοδο 
στην αγορά εργασίας, καθώς συχνά αναφέρονται διακρίσεις από τον εργοδότη. Οι διακρίσεις 
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από τον εργοδότη είναι συχνά περισσότερες για εκείνους με αναπηρίες. Πρόκειται για 
περιορισμούς που οφείλονται στη μεγαλύτερη προκατάληψη από τους εργοδότες, για 
παράδειγμα ως προς εκείνους με ψυχική και σωματική αναπηρία. Για αυτούς τους 
ανθρώπους, η αυτοαπασχόληση μπορεί να προσφέρει τη μόνη ευκαιρία για ενεργή 
συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με αυτήν, βελτιωμένο εισόδημα και βιοτικό επίπεδο. 
 
Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της αυτοαπασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία είναι ότι 
παρέχει καλύτερη προσαρμογή μεταξύ της κατάστασης της αναπηρίας και της 
επαγγελματικής ζωής μέσω περισσότερης ευελιξίας στο ρυθμό εργασίας, στις ώρες εργασίας 
και στον τόπο εργασίας. Έτσι, η αυτοαπασχόληση μπορεί να προσφέρει μια αίσθηση 
αυτοδυναμίας, διότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να προσφέρει σε ένα άτομο την ευκαιρία 
να αναλάβει τον έλεγχο της αναπηρίας του και της συμμετοχής του στην αγορά εργασίας, και 
να είναι ενεργά κοινωνικά και οικονομικά στο μέτρο του δυνατού για την κατάστασή τους. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την έναρξη 
μιας επιχείρησης 
 

Εμπνευσμένος επιχειρηματίας: Veronica Hedenmark, Σουηδία 
 
Η Veronica Hedenmark είναι μια επιχειρηματίας από το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Έχει ιδρύσει τρεις εταιρείες, VH 
Σύμβουλοι, VH Δράση και VH Παιδιά, οι οποίες ειδικεύονται στην παροχή προσωπικής βοήθειας σε παιδιά, νέους και 
ενήλικες με αναπηρία. Η Veronica γεννήθηκε με Osteogenesis Imperfecta, η οποία είναι μια συγγενής διαταραχή των 
οστών που χαρακτηρίζεται από εύθραυστα οστά. Τη στιγμή που είχε γίνει 9 ετών, είχε ήδη υποστεί 152 κατάγματα 
οστών. Παρά την κατάστασή της, η Βερόνικα είχε μια πολύ κοινωνική ανατροφή και απόλαυσε την συμμετοχή της το 
σχολείο. Ωστόσο, μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, η Βερόνικα παρακολούθησε όλους τους φίλους της να 
απομακρύνονται για να πάνε πανεπιστήμιο ή να εργαστούν σε ξένες χώρες ως εσωτερικοί. Είχε μείνει πίσω, αβέβαιη 
για το πώς να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της. 
 
Η Βερόνικα έμεινε μπερδεμένη και προσβλήθηκε όταν το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων της πρόσφερε την πρόωρη 
συνταξιοδότηση, υπονοώντας ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να εργαστεί. Αντί να το αποδεχτεί, έγινε πιο αποφασισμένη 
να συνεχίσει να έχει ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία. Ο φίλος της την βοήθησε να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ του 
να έχεις μια αναπηρία και του να είσαι ανάπηρος και αυτό άλλαξε την οπτική της και τις προοπτικές της για τη ζωή. 
 
Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν η επιθυμία να ξεκινήσει και να χτιστεί μια εταιρεία. Το 1996 ίδρυσε τη “VH Σύμβουλοι” 
για να βοηθήσει και να εμπνεύσει άλλους που είχαν αναπηρίες. Με την επιτυχία αυτής της εταιρείας, στη συνέχεια 
ίδρυσε τη “VH Δράση” και τη “VH Παιδιά” για να επεκτείνει την κλίμακα και το εύρος της δουλειάς της. Σήμερα οι 
εταιρείες της απασχολούν περισσότερους από 600 υπαλλήλους σε όλη τη Σουηδία. 
 
Εκτός από τη λειτουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων, η Veronica είναι επιτυχημένη συνήγορος για άτομα με ειδικές 
ανάγκες και είναι ένας περιζήτητος ομιλητής. Το 2008 διορίστηκε πρέσβειρα στο Υπουργείο Επιχειρήσεων της 
Σουηδίας και ήταν φιναλίστ για το Βραβείο Göranpriset. Κέρδισε το Compass Rose το 2009, το βραβείο του Βασιλιά 
για νέους ηγέτες και ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Business World ως ένας από τους 100 πιο ισχυρούς ηγέτες κάτω 
των 40 ετών. 
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Εκτός από την αντιμετώπιση των γενικών προκλήσεων για την εκκίνηση επιχειρήσεων που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, οι επιχειρηματίες με αναπηρίες είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα εμπόδια στην είσοδο και τη διατήρηση επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Μερικά από αυτά τα εμπόδια, αναμφισβήτητα, είναι πολύ βαθιά ριζωμένοι 
κοινωνικοί-διαρθρωτικοί περιορισμοί που επιβάλλουν σοβαρούς περιορισμούς στις 
ευκαιρίες της ζωής για ορισμένες ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
 
Αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνουν: 
 
• Έλλειψη εμπιστοσύνης και περιορισμένες προσδοκίες - τα άτομα με αναπηρία ενδέχεται 
να δυσκολεύονται να εντοπίσουν μια επιχειρηματική ευκαιρία, να αναπτύξουν αυτήν την 
επιχειρηματική ιδέα και να εμπλακούν με τη διαθέσιμη υποδομή υποστήριξης με ουσιαστικό 
τρόπο, γεγονός που συμβάλλει σε χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης που σχετίζονται με την 
έναρξη της επιχείρησης. Αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω από τον μη υποστηρικτικό ρόλο της 
οικογένειας και των φίλων που συχνά αποθαρρύνουν αυτή την εκκίνηση. Αυτή η πρόκληση 
είναι ιδιαίτερα σχετική για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας. 
 
• Η παγίδα των παροχών - οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει συχνά ο φόβος της απώλειας της 
ασφάλειας της παροχής κανονικού εισοδήματος όταν δημιουργούνται άλλα έσοδα. Η 
επίγνωση της καταλληλότητας για αυτές τις παροχές εδεν είναι ολοκληρωμένη μεταξύ του 
πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία και συμβάλλει σε αυτές τις αντιλήψεις για την 
αυτοαπασχόληση ως «επικίνδυνες». 
 
• Έλλειψη σχετικών επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων - τα άτομα με αναπηρία συχνά 
στερούνται εξειδικευμένης γνώσης για τη διαχείριση επιχειρήσεων, νομικών και οικονομικών 
δεξιοτήτων και άλλων σχετικών γνώσεων, λόγω περιορισμένης εκπαίδευσης και εργασιακής 
εμπειρίας. 
 
• Πρόσβαση σε κεφάλαιο εκκίνησης - τα άτομα με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων λόγω περιορισμένων προσωπικών 
οικονομικών πόρων (αποταμιεύσεις, ιδιοκτησία κατοικίας), οι οποίες, με τη σειρά τους, 
οφείλονται εν μέρει στην κακή εκπαίδευση και τη συγκέντρωση εργαζομένων με αναπηρία 
σε χαμηλά αμειβόμενα επαγγέλματα, κακή βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας μετά από 
μακροπρόθεσμη παροχή υπηρεσιών, αδιαφορία / διάκριση εκ μέρους των τραπεζών, 
έλλειψη προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με τις πηγές επιχορηγήσεων και δανείων. 
 
• Διακρίσεις καταναλωτών - η αυτοαπασχόληση μπορεί να αποφευχθεί από τις διακρίσεις 
των πελατών, μειώνοντας τη ζήτηση για παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τα 
οφέλη από την αυτοαπασχόληση. 
 
• Αυξημένο κόστος εργασίας - ορισμένοι επιχειρηματίες με αναπηρίες πρέπει να 
προσλάβουν βοηθούς για να τους βοηθήσουν να αναλάβουν καθήκοντα που άτομα χωρίς 
αναπηρίες μπορεί να είναι σε θέση να κάνουν μόνοι τους (π.χ. μεταφορά εμπορευμάτων, 
εισαγωγή δεδομένων σε λογισμικό υπολογιστή), γεγονός που αυξάνει το κόστος εργασίας 
τους και το θέτει ως ανταγωνιστικό μειονέκτημα. 
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• Έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων - αυτό το εμπόδιο έχει 
διάφορες διαστάσεις λόγω της ατομικής φύσης που έχουν οι αναπηρίες. Πρώτον, οι 
σύμβουλοι επιχειρήσεων συχνά διστάζουν να συστήσουν την αυτοαπασχόληση ως επιλογή 
σταδιοδρομίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και μερικές φορές προσπαθούν ενεργά να τους 
αποτρέψουν. Τέτοιες απόψεις μπορεί να είναι συνέπεια της ανεπαρκούς ή στερεοτυπικής 
κατανόησης των συμβούλων σχετικά με τους περιορισμούς δραστηριότητας που 
προκύπτουν από συγκεκριμένες συνθήκες, ή / και των εσφαλμένων αντιλήψεων των 
δυνατοτήτων από τους αποδέκτες υποστήριξης. Τέλος μπορέι να είναι συνέπεια της 
πραγματικής εκτίμησης για τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την 
έναρξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. 
 
Δεύτερον, άλλος παράγοντας καίριας σημασίας είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση δεν είναι 
πάντα προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες και συνεπώς είναι περιορισμένης αξίας σε 
συγκεκριμένους παραλήπτες του προγράμματος. Για ορισμένους, μπορεί να χρειαστεί να 
παρέχεται υποστήριξη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για τους παραλήπτες που 
χρειάζονται επαναλαμβανόμενη θεραπεία ή έχουν ιδιαίτερες πιέσεις. Υπάρχει μια αντίληψη 
μεταξύ ορισμένων παραληπτών υποστήριξης ότι οι χρηματοδότες αντιμετωπίζουν πιέσεις 
για γρήγορη συνέχεια στο επόμενο θέμα αντί να παρέχουν μακροπρόθεσμη υποστήριξη σε 
όσους υποβοηθούνται (μια «κουλτούρα επιλογής»). 
 
Τρίτον, οι υπηρεσίες υποστήριξης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένες 
μορφές (π.χ. Braille), γεγονός που καθιστά την υπηρεσία υποστήριξης απρόσιτη για ορισμένα 
τμήματα του πληθυσμού ατόμων με αναπηρία. Αυτό πιθανότατα θα επηρεάσει επίσης το 
επίπεδο ευαισθητοποίησης των διαθέσιμων πηγών υποστήριξης. 
 
Τέταρτον, οι χώροι όπου παρέχεται υποστήριξη ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμοι για 
άτομα με συνθήκες και ανάγκες που επηρεάζουν την κινητικότητά τους. Επιπλέον, αυτό το 
εμπόδιο μπορεί να αυξηθεί με προκλήσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά από και προς τα 
κέντρα υποστήριξης για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας. 
 
Πέμπτον, τα προγράμματα υποστήριξης ενδέχεται να χρησιμοποιούν γλώσσα που δεν 
αναφέρεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Για παράδειγμα, οι επιχειρηματίες που 
αντιμετωπίζουν αναπηρία συχνά έχουν χαμηλότερες αναπτυξιακές φιλοδοξίες και ενδέχεται 
να μην ταυτίζονται με όρους όπως «επιχειρηματίας» επειδή δεν βλέπουν τον εαυτό τους να 
εκμεταλλεύεται μια ευκαιρία ή να είναι καινοτόμος. 

Έκτον, η ποικιλομορφία της αναπηρίας και των ειδικών αναγκών σημαίνει ότι ορισμένοι 
επιχειρηματίες με αναπηρία ενδέχεται να μην θεωρηθούν ως «άτομα με ειδικές ανάγκες» 
και προτιμούν να υποστηρίζονται από τις κύριες υπηρεσίες, αντί για ειδικές ανάγκες. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολλές 
μορφές μειονεκτημάτων στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Η αναπηρία είναι πιο πιθανό να 
επηρεάσει ευάλωτες υποομάδες στην κοινωνία, για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι και οι 
φτωχοί και τα άτομα που αντιμετωπίζουν αναπηρία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολλαπλά 
είδη κοινωνικού αποκλεισμού και μορφές μειονεκτημάτων στην αγορά εργασίας. Οι 
γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και οι εθνοτικές μειονότητες και οι μετανάστες που αντιμετωπίζουν 
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αναπηρία είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα επίπεδα μειονεκτημάτων στην αγορά 
εργασίας. Τα εμπόδια που συνδέονται με την αναπηρία για την επιχειρηματικότητα 
ενδέχεται, επομένως, να επιδεινωθούν από το φύλο, την εθνικότητα και τα ηλικιακά 
εμπόδια, καθώς και από τα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνοψίζοντας - Πρακτικές οδηγίες 

Επειδή οι γυναίκες με αναπηρία αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως ανεπαρκή επένδυση, 
ανεπαρκή εκπαίδευση (ιδίως όσον αφορά την επιχειρηματική πληροφόρηση), η πεποίθηση 
των ανδρών σχετικά με την αποτυχία των γυναικών λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης και 
εμπειρίας, η έλλειψη υποδειγμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών, η 
έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία επιχειρηματικότητας, η πατριαρχική δομή 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Εμπνευσμένος επιχειρηματίας: Γιώτα Μιχαηλίδου, Κύπρος 
 
  
Η Γιώτα Μιχαηλίδου είναι επιχειρηματίας στη Λεμεσό της Κύπρου. Λειτουργεί εργαστήριο αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής με την ονομασία “Παραδοσιακές Δημιουργίες” που παράγει παραδοσιακά 
κυπριακά προϊόντα. Η Γιώτα ξεκίνησε την καριέρα της ως δασκάλα νηπιαγωγείου, αλλά 
παρακολούθησε νυχτερινά μαθήματα σε αρτοποιείο και ζαχαροπλαστεία για απόλαυση. Λίγο μετά την 
έναρξη της καριέρας της, είχε την ευκαιρία να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη μαγειρική ενώ ήταν 
στο σπίτι ανατρέφοντας τα δύο παιδιά της. Εκείνη την περίοδο η Γιώτα άρχισε να εμφανίζει τα 
συμπτώματα της νόσου του Stargardt, μια μορφή αμφιβληστροειδοπάθειας της ωχράς κηλίδας, μια 
προοδευτική οφθαλμική νόσο που επηρεάζει την κεντρική όραση Τα τελευταία χρόνια έχει μειώθει 
δραστικά η όρασή της σε σημείο που μπορεί να διαβάσει μόνο μεγάλες εκτυπώσεις ή να διαβάσει μόνο 
με τη χρήση τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος. Χρησιμοποιεί επίσης ειδικό λογισμικό μεγέθυνσης για 
τη λειτουργία του υπολογιστή της. Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάσε σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητά της, 
εκτός από τα άγνωστα περιβάλλοντα με έντονο φως της ημέρας. Παρά την έναρξη της νόσου του 
Startgardt, η Γιώτα συνέχισε να ασχολείται με την αγάπη της για τη μαγειρική και αναζήτησε εργασία 
σε ένα κατάστημα ζαχαροπλαστικής. Είχε επιτυχία στην εύρεση ευκαιριών απασχόλησης, αλλά ποτέ δεν 
έμεινε μεγάλο διάστημα επειδή ένιωσε κακομεταχείριση λόγω της αναπηρίας της. Αυτό της έδωσε την 
ιδέα να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση. Είχε ένα εργαστήριο που κατασκευάστηκε στο σπίτι των 
γονιών της για να καλύψει τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, καθώς και τις ανάγκες της. Για 
παράδειγμα, ο φούρνος και το μπολ ανάμειξης είχαν μεγάλους αριθμούς και είχαν τα χρώματα σε 
αντίθεση. Αυτό το νέο εργαστήριο ξεκίνησε ως δοκιμαστική επιχείρηση, εξυπηρετώντας δύο 
ξενοδοχεία, έναν παιδικό σταθμό και μερικούς ιδιώτες. Σε πολυάσχολες περιόδους, η μητέρα της Γιώτα 
παρείχε βοήθεια, μαζί με άλλες γυναίκες που εργάζονταν σε ωριαία βάση. Εντυπωσιασμένη από την 
καινούργια επιχείρηση, μια κοινωνική λειτουργός πρότεινε στη Γιώτα να παρακολουθήσει μαθήματα 
κατάρτισης σχετικά με επιχειρήσεις και υπολογιστές για να την βοηθήσει να επεκτείνει την επιχείρησή 
της. Η Γιώτα υποβλήθηκε σε αξιολόγηση αναγκών και συμμετείχε σε εκπαίδευση για μικρές επιχειρήσεις 
για άτομα με αναπηρίες που προσέφερε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ένα από 
τα πρώτα βήματα που έκανε για να ξεκινήσει την επιχείρησή της ήταν να υποβάλει αίτηση για 
επιχορήγηση, ώστε να μπορεί να επενδύσει σε δύο βιομηχανικούς καταψύκτες, επιτρέποντάς της να 
αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες κατεψυγμένων προϊόντων για να εξυπηρετήσει περισσότερους 
πελάτες. Η Γιώτα συνεχίζει να αναπτύσσει την επιχείρησή της και εργάζεται σε ένα βιβλίο μαγειρικής 
με παραδοσιακές λιχουδιές της Κύπρου, για άτομα με προβλήματα όρασης. 
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στην οικογένεια, οι παραδοσιακοί ρόλοι του φύλου, η σύγκρουση ρόλων, οι ευθύνες παιδιών 
και οικιακών έργων, οι αρνητικές ιδέες του πελάτη για γυναίκες με αναπηρίες 
επιχειρηματιών, η έλλειψη υποστήριξης συμβούλου σταδιοδρομίας, δεν μπορούν να είναι 
επιτυχημένες στην επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι η λειτουργία μιας 
επιτυχημένης επιχείρησης παρέχει το συναίσθημα της επιτυχίας, της ανεξαρτησίας, της 
αξιοπρέπειας και της προσωπικής ανάπτυξης. Η συμμετοχή σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες επηρεάζει θετικά τις γυναίκες με αναπηρίες κοινωνικά, ψυχολογικά και 
σωματικά. 

Οι επιχειρηματικές δεξιότητες των ατόμων επηρεάζονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από 
εξωτερικούς παράγοντες. Τόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όσο και οι κοινωνικές 
συνθήκες είναι πολύ σημαντικά όσον αφορά την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. 
Μπορούμε πρώτα να εξετάσουμε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
εκείνων που διαθέτουν καλές επιχειρηματικές δεξιότητες. 

1) Πρέπει να έχουν όνειρα και να εργάζονται για να τα κάνουν πραγματικότητα. 

2) Πρέπει να είναι σε θέση να βρουν πρωτότυπες ιδέες και να μπορούν να σκέφτονται έξω 
από το κουτί. 

3) Θα πρέπει να μπορούν να βρουν νέους τρόπους ικανοποίησης των πελατών μέσω 
καινοτόμων ιδεών. 

4) Πρέπει να έχουν το θάρρος να κάνουν το πρώτο βήμα. 

5) Πρέπει να είναι αποφασισμένοι να λύσουν τα προβλήματα σε κάθε στάδιο της 
επιχειρηματικής διαδικασίας. 

6) Πρέπει να είναι αισιόδοξοι και να γνωρίζουν τις ευκαιρίες. Αυτό περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα εντοπισμού πιθανών πλεονεκτημάτων σε οποιαδήποτε κατάσταση. 

7) Πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να πιστεύουν στη δική τους ικανότητα να επιτύχουν τους 
στόχους τους και να μην φοβούνται την ευθύνη. Ωστόσο, η ακραία αυτοπεποίθηση μπορεί 
να προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την αποδοχή κριτικής ή το να είναι ανοιχτοί σε 
καλύτερες ιδέες. 

8) Είναι σημαντικό οι γυναίκες να μην πέφτουν στο συναίσθημα της ήττας. Οι γυναίκες συχνά 
αισθάνονται ότι υπάρχει ένα «γυάλινο ανώτερο όριο» που δεν μπορούν να ξεπεράσουν όσον 
αφορά την εξέλιξη της σταδιοδρομίας - και αυτό πράγματι συμβαίνει συχνά - και λειτουργεί 
σε συνδυασμό με το «σύνδρομο των απατεώνων» που αναγκάζει τις γυναίκες να πιστέψουν 
την επιτυχία τους οφείλεται στην τύχη, παρά στις δικές τους προσπάθειες. Επιπλέον, οι 
γυναίκες δεν πρέπει να αισθάνονται ότι οι ευθύνες του νοικοκυριού ανήκουν μόνο σε εκείνες 
ή να αισθάνονται ένοχες όταν δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις ευθύνες εξ ολοκλήρου 
μόνες τους. 

9) Πρέπει να έχουν έναν ισχυρό εσωτερικό τρόπου ελέγχου. Ο τρόπος ελέγχου αναφέρεται 
στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον έλεγχο της ζωής τους. Όσοι έχουν έναν ισχυρό 
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εξωτερικό τρόπο ελέγχου πιστεύουν περισσότερο ότι οι εξωτερικοί παράγοντες καθορίζουν 
τι συμβαίνει στη ζωή τους, ενώ εκείνοι με έναν ισχυρό εσωτερικό τρόπο ελέγχου πιστεύουν 
ότι το μέλλον τους καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές που κάνουν οι ίδιοι. Ως 
αποτέλεσμα του ισχυρού εσωτερικού τους τρόπου ελέγχου, οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες 
τείνουν επίσης να είναι πιο προληπτικοί, καινοτόμοι και πρόθυμοι να αναλάβουν νέες 
ευθύνες. 

10) Πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την αβεβαιότητα. Με άλλα λόγια, 
θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη ακόμη και σε αβέβαιες συνθήκες. 

11) Δεν πρέπει να αποφεύγουν την ανάληψη ρίσκων. Όλες οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες απαιτούν κάποια μορφή ανάληψης ρίσκων, είτε κοινωνικής, είτε 
ψυχολογικής, είτε σχετικά με την υγεία κάποιου, είτε σχετικά με την καριέρα κάποιου. 
Ωστόσο, οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες ερευνούν, σταθμίζουν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα και σχεδιάζουν κάθε στάδιο της διαδικασίας προτού αποφασίσουν να 
αναλάβουν ένα ρίσκο, προκειμένου να αποφευχθούν οι μη ενημερωμένες και παράλογες 
αποφάσεις. 

12) Πρέπει να είναι ανθεκτικοί στο στρες και να είναι σε θέση να το διαχειριστούν όταν είναι 
απαραίτητο. Διαφορετικά, οι πιο δυσάρεστες πτυχές της επιχειρηματικότητας μπορεί να 
οδηγήσουν σε άγχος, κόπωση, πνευματική εξάντληση και ούτω καθεξής. 

13) Θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν τόσο βραχυπρόθεσμα 
όσο και μακροπρόθεσμα σχέδια. 

14) Πρέπει να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους και να κάνουν αναλύσεις κόστους-
οφέλους. 

15) Θα πρέπει να έχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και να είναι αξιόπιστοι καθώς και 
προσβάσιμοι, γιατί πρέπει να είναι σε θέση να πείσουν και να παρακινήσουν τους άλλους. 

Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε τους απαραίτητους κοινωνικούς και άλλους εξωτερικούς 
παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την επιτυχία των επιχειρηματιών. Με άλλα λόγια, οι 
οικονομικές και τεχνολογικές υποδομές, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, το οικογενειακό και 
κοινωνικό περιβάλλον, και οι νόμοι, οι πολιτικές και διοικητικές δομές είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. 

1) Μια σταθερή οικονομική δομή και ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον 
υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα. 

2) Η τεχνολογική υποδομή είναι σημαντική για την καινοτομία και την εφαρμογή της στην 
ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων. Επιπλέον, λόγω του ρόλου της ανάπτυξης και προόδου της 
τεχνολογίας στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, θα πρέπει να υποστηριχθούν και 
να προωθηθούν. 
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3) Τάσεις όπως η ανάληψη ρίσκων και η καινοτομία, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή 
επιχειρηματικότητα, δεν θεωρούνται αποδεκτές ή δεν υποστηρίζονται σε όλους τους 
πολιτισμούς. 

4) Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό για να είσαι επιχειρηματίας. Αντί απλώς 
να προωθεί την πνευματική μάθηση, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να βοηθά τους 
μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και τη δημιουργικότητά τους και 
τα ατομικά ταλέντα τους. 

5) Η οικογενειακή ζωή και το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα. Με 
άλλα λόγια, η στάση, οι συμπεριφορές, οι αξίες και οι προσδοκίες που μαθαίνονται στο σπίτι 
και στην ευρύτερη κοινωνία επηρεάζουν το επιχειρηματικό πνεύμα ενός ατόμου. Επομένως, 
είναι σημαντικό τα παιδιά να μην υποχρεούνται απλώς να υπακούουν σε αυθαίρετους 
κανόνες σε κάθε πτυχή της ζωής τους αλλά τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία να 
παρέχουν χώρο για αυτά να εκφράζουν ελεύθερα. 

6) Μια άλλη πιο κοινή προληπτική ψυχική γνώμη έναντι των γυναικών είναι ότι 
παρουσιάζουν εξαρτημένη, συναισθηματική και υποκειμενική συμπεριφορά αντί να 
αναλαμβάνουν ρίσκα, να είναι φιλόδοξες και να είναι επαρκείς και ικανές να διοικούν. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει. 

7) Οι υπάρχουσες ευκαιρίες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, όπως μαθήματα, ευκαιρίες 
κατάρτισης και ούτω καθεξής, θα πρέπει να διαφημίζονται καλύτερα. 

8) Ένας ιστότοπος θα πρέπει να δημιουργηθεί από τα γραφεία εύρεσης εργασίας με σκοπό 
τη σύνδεση ατόμων με αναπηρίες με την επιχειρηματικότητα. 

9) Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας πρέπει να οργανώνονται και να διατίθενται στο 
Διαδίκτυο, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

10) Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που εργάζονται με γυναίκες με αναπηρίες πρέπει να 
λαμβάνουν κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας. 

11) Οι υποστηρικτικοί νόμοι, οι πολιτικές και οι διοικητικές δομές σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα διευκολύνουν τις νέες επιχειρήσεις και τις καινοτομίες. Για παράδειγμα, 
το Υπουργείο Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών υποστηρίζει την Τουρκική 
Υπηρεσία Απασχόλησης στο Πρόγραμμα Υποστήριξης σχετικά με την Αναπηρία, το οποίο 
υποστηρίζει άτομα με αναπηρίες που ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Η Τουρκική 
Υπηρεσία Απασχόλησης χορηγεί επιχορηγήσεις 50.000 TRL στην Τουρκία σε επιτυχημένους 
αιτούντες, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κατοχής πιστοποιητικού επιχειρηματικότητας καθώς και 
πιστοποιητικού μεταπτυχιακού τίτλου στο επάγγελμα που ασκούν. 

12) Το ποσό της επιδότησης πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό κάθε χρόνο, 
επειδή ορισμένες γυναίκες πιστεύουν ότι η επιχορήγηση δεν είναι αρκετή για την 
επιχειρηματικότητα. 
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13) Η επιχορήγηση πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες με αναπηρίες περισσότερο επειδή 
έχουν και άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Μικρών και Μεσαίων 
Βιομηχανιών στην Τουρκία παρέχει περισσότερη επιχορήγηση σε άτομα με αναπηρία για 
επιχειρηματικότητα συγκριτικά με τα υγιή άτομα. 

14) Πρέπει να αναπτυχθεί σύστημα μικροχρηματοδοτήσεων, επειδή οι γυναίκες με 
αναπηρίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν καμία επένδυση. 
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Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

Ενότητα 3: Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα::  

1. Σκοπός της Εκπαίδευσης 

Επειδή οι γυναίκες με αναπηρία έχουν κάποια προβλήματα όπως: η ανεπαρκής γνώση σχετικά με μια 
επένδυση, η ανεπαρκής εμπειρία, η ανεπαρκής εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά την επιχειρηματική 
πληροφόρηση, η πεποίθηση των ανδρών για τις γυναίκες ως αποτυχημένες λόγω της έλλειψης 
εκπαίδευσης και εμπειρίας, η έλλειψη υποδειγμάτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα των 
γυναικών, η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία επιχειρηματικότητας, η πατριαρχική 
δομή στην οικογένεια, οι παραδοσιακούς ρόλοι των φύλων, οι ευθύνες των παιδιών και των οικιακών 
δουλειών, οι αρνητικές ιδέες των πελατών ως προς τις γυναίκες με αναπηρία επιχειρηματιών, η 
έλλειψη υποστήριξης συμβούλων σταδιοδρομίας, δεν μπορούν να είναι επιτυχημένες στην 
επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι στη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι 
απαραίτητα τα συναισθήματα της επιτυχίας, της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της προσωπικής 
ανάπτυξης. Η συμμετοχή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες έχει θετικές επιπτώσεις στις γυναίκες 
με αναπηρία κοινωνικά και ψυχολογικά. 

Υπό το πρίσμα αυτών των πληροφοριών, αυτή η εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενημέρωση 
των «Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων» που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία μιας νέας εργασίας, 
απασχόλησης και κοινωνικού χώρου. 

2. Λέξεις-κλειδιά και φράσεις 

✰ Γυναίκες με αναπηρία που συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. 
✰ Οι γυναίκες προτρέπονται να δημιουργήσουν μια επιχείρηση 
✰ Νέες ικανότητες 
✰ Επιχειρηματικές δεξιότητες. 

 

3. Στόχοι 

✰ Η παροχή θάρρους στις γυναίκες με αναπηρίες να γίνουν επιχειρηματίες. 
✰ Παροχή πληροφοριών στις γυναίκες με αναπηρία σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

(γραφειοκρατική διαδικασία, κυβερνητικές ενισχύσεις, οικονομικές ενισχύσεις, μαθήματα 
και ούτω καθεξής.) 

✰ Παροχή θάρρους στις γυναίκες με αναπηρία να αρχίσουν να εργάζονται, να κερδίζουν 
εισόδημα και να παρακολουθούν την κοινωνική ζωή. 

✰ Παροχή θάρρους στις γυναίκες με αναπηρίες να είναι ανεξάρτητες και να αποκτήσουν 
αυτοπεποίθηση. 
 

4. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

✰ 15 γυναίκες με αναπηρίες απέκτησαν επαρκής πληροφορίες και συνειδητοποίησαν τις 
ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα. 
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✰ 15 γυναίκες με αναπηρία κέρδισαν θάρρος ως επιχειρηματίες. 
 

✰ 15 γυναίκες με αναπηρίες ασχολούνται ενεργά με την επαγγελματική ζωή και τις 
αντίστοιχες θέσεις τους.. 
 

✰ 15 γυναίκες με αναπηρία κέρδισαν εισόδημα, έγιναν ανεξάρτητες οικονομικά και κέρδισαν 
αυτοπεποίθηση. 
 

✰ 15 γυναίκες με αναπηρία παραβρέθηκαν στην κοινωνική ζωή, οπότε πραγματοποιήθηκε 
κοινωνική ένταξη. 
 

5. Περιεχόμενο μαθήματος 

3.1. Αναγνωρίστε και διαχειριστείτε τις «Επιχειρηματικές Δεξιότητες» 

Κύρια Θέματα: Έννοια της επιχειρηματικότητας, τύποι επιχειρηματικότητας (τεχνική, πρωτότυπη, 
εσωτερική, περιβαλλοντολογική, κοινωνική, ψηφιακή, εμπορική και ούτω καθεξής). Η κοινωνική και 
ψηφιακή επιχειρηματικότητα είναι πιο κατάλληλη για γυναίκες με αναπηρίες. 

3.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

Κύρια Θέματα: Παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο να είναι σε θέση να σκέφτεται έξω από το 
κουτί, να έχει το θάρρος να κάνει το πρώτο βήμα και να μην αποφεύγει την ανάληψη ρίσκων, να μην 
φοβάται την ευθύνη, να είναι αισιόδοξος και να γνωρίζει τις ευκαιρίες, να έχει αυτοπεποίθηση, να 
πιστεύει στην ικανότητα του/της να επιτύχουν τους στόχους τους, να μην νοιώσουν ήττα (το 
σύνδρομο της γυάλινης όψης ή των απατεώνων), το να έχουν έναν ισχυρό εσωτερικό έλέγχο που 
αναφέρεται στο πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον έλεγχο της ζωής τους, μπορούν να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία την αβεβαιότητα, να είναι ανθεκτικοί σε άγχος, να έχει καλές δεξιότητες 
επικοινωνίας και να είναι αξιόπιστος καθώς και ευπαρουσίαστος επειδή πρέπει να είναι σε θέση να 
πείσει και να παρακινήσει τους άλλους, να διαχειριστεί τον χρόνο του σωστά λόγω των προσδοκιών 
με τις εγχώριες δραστηριότητες και ούτω καθεξής.  

Κοινωνικοί και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες: αντί απλά να προωθεί τη διδασκαλία, το εκπαιδευτικό 
σύστημα πρέπει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και τη 
δημιουργικότητά τους και τα ατομικά ταλέντα τους. Η οικογένεια και η κοινωνία παρέχουν χώρο για 
να εκφραστούν ελεύθερα. Τα μαθήματα επιχειρηματικότητας πρέπει να οργανώνονται και να 
διατίθενται διαδικτυακά. Οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας που εργάζονται με γυναίκες με αναπηρία θα 
πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση και εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στους 
υποστηρικτικούς νόμους. Οι πολιτικές και διοικητικές δομές που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα διευκολύνουν τις νέες επιχειρήσεις και τις καινοτομίες. Οι γραφειοκρατικές 
διαδικασίες πρέπει να μειωθούν. Τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να υποστηρίζονται όχι μόνο 
οικονομικά, αλλά και να λαμβάνουν υποστήριξη από μέντορες, δικηγόρους και λογιστές για να 
βοηθηθούν με τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Το ποσό της επιδότησης πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με τον πληθωρισμό κάθε χρόνο. Πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα σύστημα μικροχρηματοδότησης, πρέπει να υπάρχει μια σταθερή οικονομική δομή, 
ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον κτλ. σχετικά με την επιχειρηματικότητα. 
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3.3. Όροι επιχειρηματικότητας στη σχετική χώρα 

Κύρια Θέματα:  Νομοθεσία, γραφειοκρατική διαδικασία, κυβερνητικές ενισχύσεις, φόροι, 
οικονομικές ενισχύσεις, μαθήματα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτές οι συνθήκες ενδέχεται να 
διαφέρουν σε κάθε χώρα. Οι άνθρωποι θα λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και θα 
γνωρίσουν τις ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα. 

3.4. Πώς να δημιουργήσετε ή να αξιολογήσετε μια νέα επιχείρηση 

Κύρια Θέματα:   Μαθαίνουμε πώς να δημιουργήσουμε μια νέα επιχείρηση, να αξιολογήσουμε 
πιθανές ευκαιρίες και κινδύνους για μια νέα επιχείρηση με την ανάλυση SWOT, τη διεξαγωγή 
έρευνας αγοράς, την αναζήτηση ανερχόμενων επιχειρηματικών και τάσεων ζωής. 

3.5. Εμφάνιση παραδειγμάτων επιτυχημένης επιχειρηματικότητας (ειδικά γυναικών με 

αναπηρίες) 

Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα των γυναικών μπορεί να δώσει θάρρος στις άλλες γυναίκες για 
το πρώτο βήμα. Αυτά τα άτομα πρέπει να επιλέγονται στη σχετική χώρα. 

3.6. Δοκιμή για αξιολόγηση της προόδου που καταγράφηκε 

Πρώτη δοκιμή σε χαρτί (με συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), για συνολικά δύο ώρες, με 
στόχο τον προσδιορισμό της επιτευχθείσας προόδου. Δοκιμή διόρθωσης από τους συμμαθητές. 
Ανοιχτή σύγκριση για το αποτέλεσμα του μαθήματος. 

6. Ώρες μάθησης 

Η εκπαιδευτική ενότητα θα διαρκέσει συνολικά 6 ώρες (6 φάσεις, κάθε μέρος 60 λεπτά), και 
απευθύνεται στο «Ready Women» για νέες θέσεις εργασίας. Η διάρκεια της ενότητας μπορεί να 
ποικίλει και να προσαρμόζεται στον ρυθμό μάθησης των γυναικών που παρακολουθούν το μάθημα. 
Ωστόσο, συνιστάται τουλάχιστον 4 ώρες διδασκαλίας. 

7. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους διδασκαλίας: 

1. Διαδραστική ομαδική εκπαίδευση 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα μαθήματα μέσω συνεδριών κατάρτισης 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

 
Καταιγισμός ιδεών, συζήτηση, ομαδική εργασία, τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων, δραστηριότητες 
γνωριμίας κ.λπ. 

2. Διαδικτυακή εκπαίδευση 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπαιδεύσεις και να ολοκληρώσετε τις ενότητες από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αφορά όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα φυσικά μαθήματα. 
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8. Μέθοδοι Αξιολόγησης 

Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης και αξιολόγηση κατάρτισης πριν από την εξέταση. 

9. Πόροι  

Πρόγραμμα πακέτου γραφείου: Προβολέας για βίντεο, προσωπικοί υπολογιστές, 30 στυλό 30 
μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό και έναν μαυροπίνακα. 
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✰  https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62 

✰  https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: (βλ. Τον συνημμένο πίνακα) 

Ενότητα nº 3 / όνομα: Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρία 

Συνεδρία nº 3.1: Έννοια της επιχειρηματικότητας και τύποι επιχειρηματικότητας 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών. 

Γενικοί Στόχοι: Οι γυναίκες με αναπηρίες να αποκτήσουν θάρρος ως επιχειρηματίες. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

https://www.ismek.ist/tr/branslar.aspx?bransCode=70&bransBaslikCode=62
https://www.campusonline.com/egitim/turkiyede-girisimcilik-egitimi-p-16
https://isimizgirisim.com/girisimcilik-cesitleri/
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3.1. Έννοια της επιχειρηματικότητας και τύποι επιχειρηματικότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

15 γυναίκες με αναπηρίες έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με το τι είναι η επιχειρηματικότητα 
και ποιοί είναι οι τύποι επιχειρηματικότητας (κοινωνικές, ψηφιακές και ούτω καθεξής). 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 

 

Ενότητα nº 3 / όνομα:  Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρία 

Συνεδρία nº 3.2: Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών 

Γενικοί Στόχοι: Οι γυναίκες με αναπηρίες να αποκτήσουν θάρρος ως επιχειρηματίες. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

3.2.Παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 
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15 γυναίκες με αναπηρία έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες. 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 

 

Ενότητα nº 3 / όνομα:  Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες 

Συνεδρία nº 3.3: Όροι επιχειρηματικότητας σε σχετικές χώρες 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών 

Γενικοί Στόχοι: Παροχή πληροφοριών στις γυναίκες με αναπηρία σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα (γραφειοκρατική διαδικασία, κυβερνητικές ενισχύσεις, 
οικονομικές ενισχύσεις, μαθήματα και ούτω καθεξής.) 

Παροχή στις γυναίκες με αναπηρία της δυνατότητας να αρχίσουν να εργάζονται, να 
κερδίζουν εισόδημα και να παρακολουθούν την κοινωνική ζωή. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

 

3.3. Όροι επιχειρηματικότητας σε σχετικές χώρες 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 
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15 γυναίκες με αναπηρία έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τη γραφειοκρατική 
διαδικασία, τις κυβερνητικές ενισχύσεις, τους φόρους, τις οικονομικές ενισχύσεις, τα μαθήματα στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στη σχετική χώρα. 

 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 

 

Ενότητα nº 3 / όνομα:  Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες 

Συνεδρία nº 3.4: Πώς να δημιουργήσετε ή να αξιολογήσετε μια νέα επιχείρηση 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών 

Γενικοί Στόχοι: Παροχή πληροφοριών σε γυναίκες με αναπηρίες σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα (γραφειοκρατική διαδικασία, κυβερνητικές ενισχύσεις, 
χρηματοοικονομικές ενισχύσεις, μαθήματα και ούτω καθεξής.) 

Παροχή δυνατότητας στις γυναίκες με αναπηρία να αρχίσουν να εργάζονται, να 
κερδίζουν εισόδημα και να παρακολουθούν την κοινωνική ζωή. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

 

3.4. Πώς να δημιουργήσετε ή να αξιολογήσετε μια νέα επιχείρηση 
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Μαθησιακά αποτελέσματα: 

15 γυναίκες με αναπηρία έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας νέας 
επιχείρησης, την αξιολόγηση πιθανών ευκαιριών και κινδύνων για μια νέα επιχείρηση με ανάλυση 
SWOT, διεξαγωγή έρευνας αγοράς, αναζήτηση για αναπτυσόμενες επιχειρήσεις και τάσεων ζωής. 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 

 

Ενότητα nº 3 / όνομα:  Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες 

Συνεδρία nº 3.5: Εμφάνιση παραδειγμάτων επιτυχημένης επιχειρηματικότητας 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών 

Γενικοί Στόχοι: Παροχή πληροφοριών σε γυναίκες με αναπηρίες σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα (γραφειοκρατική διαδικασία, κυβερνητικές ενισχύσεις, 
χρηματοοικονομικές ενισχύσεις, μαθήματα και ούτω καθεξής.) 

Παροχή δυνατότητας στις γυναίκες με αναπηρία να αρχίσουν να εργάζονται, να 
κερδίζουν εισόδημα και να παρακολουθούν την κοινωνική ζωή. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

3.5. Εμφάνιση παραδειγμάτων επιτυχημένης επιχειρηματικότητας 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 
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15 γυναίκες με αναπηρίες έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με πρώην επιτυχημένους 
επιχειρηματίες, ιδίως γυναίκες με αναπηρίες 

 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 

 

Ενότητα nº 3 / όνομα:  Επιχειρηματικές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες 

Συνεδρία nº 3.6: Αξιολόγηση της προόδου 

Αναμενόμενη διάρκεια: από 40 λεπτά έως 1 ώρα, κατάλληλη διάρκεια για τις ανάγκες 
των γυναικών 

Γενικοί Στόχοι: Παροχή δεξιοτήτων στις γυναίκες με αναπηρίες ώστε να είναι 
ανεξάρτητες και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. 

Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της 
εκπαίδευσης. Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: 
υπολογιστή με σύνδεση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα πακέτου Office, προβολέα για 
βίντεο, προσωπικούς υπολογιστές, 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, ένα 
μαυροπίνακα. 

3.6. Αξιολόγηση της προόδου 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

15 γυναίκες με αναπηρίες έλαβαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με πρώην επιτυχημένους 
επιχειρηματίες, ιδίως γυναίκες με αναπηρίες 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
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− Διαδραστικό / πρόσωπο με πρόσωπο 

− Διαδικτυακά 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 

1) Καταιγισμός ιδεών 
2) Συζήτηση 
3) Ομαδική εργασία 
4) Τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων 
5) Δραστηριότητες γνωριμίας 

Εκτίμηση: 
 
1) Έρευνα ικανοποίησης εκπαίδευσης 
2) Εκπαιδευτική αξιολόγηση πριν από το τεστ 
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