
Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ  2 0 2 1  |  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Start FLYie-ing with Female Legends of
Entrepreneurship

Ο οδηγός μεθοδολογίας του έργου
Ο εκπαιδευτικός οδηγός για την εκπαίδευση μέσα από Role-models

Ο εκπαιδευτικός οδηγός για την game-based εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
Το serious game FLYie με 50 Role-models από Ελλάδα και όλη την Ευρώπη

Η ομάδα της CHALLEDU- inclusion | games | education σας προσκαλεί στις 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και
ώρα 11:00-14:00 στην Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα "Start FLYie-ing with Female Legends

of Entrepreneurship" που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ ''FLYie- Female

Legends, Youth innovation and entrepreneurship''.

Στη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο FLYie καθώς και τα βασικά εργαλεία που
δημιουργήθηκαν μέσα από αυτό. Πιο συγκεκριμένα:

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν ομιλίες εκπροσώπων οργανισμών που ασχολούνται με τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και ενδυνάμωση όπως οι Women on Top, Women Do Business και το Ίδρυμα
Λαμπράκη (Φορέας Υλοποίησης του έργου Womentors) που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές στον
τομέα. Η εκδήλωση θα κλείσει με συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα σε θέματα που αφορούν τη
γυναικεία ενδυνάμωση και την ισότητα των φύλων. Σε αυτήν πέρα των ομιλητριών θα συμμετέχουν
και εκπρόσωποι των οργανισμών  - ομάδων Ίριδα-Κέντρο Γυναικών, H3RS και SHE- Society for

Help & Empowerment .

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. 
Η εγγραφή στην εκδήλωση είναι απαραίτητη και οι θέσεις είναι περιορισμένες. 
Για να κλείσετε θέση κάντε σήμερα εγγραφή εδώ https://forms.gle/EUYubVV2J2hMWitD7

FLYie
Female Role Models in Entrepreneurship 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά
αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η

Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτή. 

Project number: 2019-2-CY02-KA205-001601

www.femalelegends.eu
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https://femalelegends.eu/el/home-page-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
https://forms.gle/EUYubVV2J2hMWitD7?fbclid=IwAR0Rgq1tJMiDtogID3cakNEe15uZxLqkMa6oIlMs8K9fSFRoBu_NmwzZ_l4

