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GAEA: 
Μία ολοκληρωμένη εικόνα

Οι στόχοι του προγράμματος GAEA είναι οι εξής:  

Το GAEA είναι ένα προοδευτικό έργο το οποίο στοχεύει να εμπνεύσει – να συμβουλεύσει - να καλλιεργήσει - να 
ενδυναμώσει - να εκπαιδεύσει τις γυναίκες, ειδικά εκείνες που αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται ούτε εκπαιδεύονται και 
καταρτίζονται και αυτές που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο. Σκοπός είναι να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα ως 
μία έγκυρη επιλογή σταδιοδρομίας, και έτσι να εξελιχθούν σε επιτυχημένες, σίγουρες και επινοητικές επιχειρηματίες 
και ενδοεπιχειρηματίες που έχουν ψηφιακή νοοτροπία και είναι σε θέση να καινοτομήσουν,  προστατεύοντας το 
περιβάλλον και βοηθώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στις αγροτικές περιοχές σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Να ενδυναμώσει τις γυναίκες που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές σε ότι αφορά τις δεξιότητες, 
τις γνώσεις, τις αξίες και τις συμπεριφορές για να μπορούν να επιδιώξουν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας, 
καινοτομίας και να συνδράμουν στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας, 
στον αγροδιατροφικό τομέα και τον αγροτουρισμό. 

Να βελτιώσει τις προϋποθέσεις καθώς και τις προσωπικές και κοινωνικές νοοτροπίες για να ενισχυθεί η 
ανθεκτικότητα, η τόνωση της καινοτομίας και ο ψηφιακός μετασχηματισμός καθώς και να επιτύχει την δημιουργία 
αγροτικών κοινοτήτων οι οποίες θα είναι πιο ευκρινείς, συνεκτικές και ανθεκτικές στον χρόνο. 

Να προάγει νέα επαγγελματικά μονοπάτια όπως επίσης και την εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική 
και να προσφέρει καθοδήγηση και παροχή συμβουλευτικής για τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, μέσω 
της σύνδεσης του περιεχόμενου κατάρτισης και εκπαίδευσης με δεξιότητες που μπορούν να γίνουν εύκολα 
κατανοητές από την αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι διαδικασίες επανεκπαίδευσης καθίστανται ως ένα 
σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των κενών που υπάρχουν σε δεξιότητες και την αντιμετώπιση της λανθασμένης 
αντιστοίχισης των υπαρχόντων δεξιοτήτων. 

Να δημιουργήσει μια μακροχρόνια διεπιστημονική και πολυσυμμετοχική συμμαχία η οποία να έχει την δυνατότητα 
να δημιουργήσει και να μεταφέρει γνώσεις, να ανταλλάξει πρακτικές για την επίλυση των κοινωνικών  προκλήσεων 
και των αναγκών της αγοράς εργασίας και να υποστηρίξει πιο ενημερωμένες πολιτικές σχετικά με τον ρόλο 
των γυναικών στη επιχειρηματικότητα στον γεωργικό τομέα, στον αγροδιατροφικό τομέα και τον αγροτουρισμό. 

Να ενισχύσει την συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνας, αγοράς εργασίας, δημόσιου και 
επιχειρηματικού τομέα για την προώθηση της θέσπισης κοινών ευρωπαϊκών πλαισίων ικανοτήτων (με ειδική 
αναφορά στο EntreComp και το DigComp) και οργάνων (όπως το ESCO) που αυξάνουν τη διαφάνεια και την 
αναγνώριση των δεξιοτήτων.
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Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου GAEA 
Οι εταίροι του προγράμματος GAEA είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν από κοντά για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια 
της 1ης Εναρκτήριας Συνάντησης στην Πάτρα, στις 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της συνάντησης, η συζήτηση των εταίρων επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης του 
έργου καθώς και σε μια περιγραφική επισκόπηση της αποστολής και των στόχων του. Ο συντονιστής του έργου έδωσε 
μια περιγραφική πληροφόρηση σχετικά με τα βασικά οικονομικά σημεία του έργου, ενώ παρουσιάστηκε στους εταίρους 
και ο Σχεδιασμός Διασφάλισης Ποιότητας. Επιπλέον, οι εταίροι επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με τους δικαιούχους 
των έργων και τα χρονοδιαγράμματα των Πακέτων Εργασίας και επικύρωσαν το πρόγραμμα εργασιών του έργου. 

Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για 
κάθε πακέτο εργασίας για να συμβαδίσουν με τις καθορισμένες προθεσμίες. Επίσης, οι εταίροι συζήτησαν το σχέδιο 
επικοινωνίας, συμφώνησαν στους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους και επέλεξαν το λογότυπο και τα διακριτικά 
του έργου μέσω ψηφοφορίας.  



Χαρτογράφηση Αναγκών και Σχεδιασμός της Δομής 
της Εκπαιδευτικής Προσέγγισης του GAEA   
Το Πακέτο Εργασίας 2 «Χαρτογράφηση Αναγκών και Σχεδιασμός της Δομής της Εκπαιδευτικής Προσέγγισης 
του GAEA» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βάσης για την ενδυνάμωση των γυναικών που προέρχονται από αγροτικές 
περιοχές ώστε να επιδιώξουν ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και να συνδράμουν στη δημιουργία 
βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές επιχειρήσεις. 

Το ΠΕ2 θα προσφέρει ένα ολιστικό μοντέλο κατάρτισης με βάση τις ανάγκες των ομάδων-στόχων που θα δημιουργήσουν 
διαδρομές κατάρτισης για γυναίκες που δεν εργάζονται, σπουδάζουν η εκπαιδεύονται σε κάποιο αντικείμενο που 
βρίσκονται σε καθεστώς μετανάστευσης καθώς και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να ξεκινήσουν 
τη δική τους επιχείρηση (επιχειρηματικότητα) ή να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία (ενδοεπιχειρηματικότητα) στη 
γεωργία και στους διάφορους τομείς αυτού του πεδίου, όπως στον αγροδιατροφικό τομέα και τον αγροτουρισμό. Επίσης, 
θα δημιουργήσει τα θεμέλια για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος υποστήριξης της κατάρτισης, 
σχεδιάζοντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή την επανεκπαίδευση όσων εμπλέκονται στη διαδικασία. Ειδικότερα,  οι 
δραστηριότητες  του ΠΕ2 είναι: α) η σύσταση της επιτροπής εκπαίδευσης του GAEA, β) η χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών 
αναγκών, των χαρακτηριστικών των ομάδων-στόχων και ο προσδιορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων, γ) η 
αντιστοίχιση των υφιστάμενων μοντέλων αναφοράς όπως τα EQF, EQAVET, Europass, ESG, EntreComp και DigComp 
στη διαδικασία σχεδιασμού, δ) ο προσδιορισμός των αναγκών και ο σχεδιασμός του προγράμματος κατάρτισης για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με την κατάρτιση και υποστήριξη των γυναικών, ε) 
ο σχεδιασμός της δομής των προγραμμάτων σπουδών του GAEA, της μεθοδολογίας κατάρτισης και της αξιολόγησης.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχει ολοκληρωθεί η σύσταση  των επιτροπών εκπαίδευσης του GAEA από όλες τις  χώρες 
του έργουόπως επίσης και η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η συνολική ανασκόπηση της υπάρχουσας και αναδυόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της επιχειρηματικότητας στο 
αγροτικό κλάδο (Αγροδιατροφή, Αγροεπιχειρηματικότητα, Αγροτουρισμός κ.λπ.).  Πέραν αυτών, βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια έρευνα πεδίου για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των δυνατοτήτων παροχής κατάρτισης καθώς και η εφαρμογή 
μιας έρευνας για τον προσδιορισμό των υφιστάμενων προσόντων και ικανοτήτων και τη χαρτογράφηση των αναγκών 
κατάρτισης στον τομέα, των χαρακτηριστικών και των μαθησιακών προτιμήσεων των ομάδων-στόχων.



Εκδήλωση Δραστηριοποίησης στην Κύπρο

Το πρόγραμμα GAEA στο TEDex Πάτρας και την 
εκδήλωση «Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για 
Κοινωνικούς Επιχειρηματίες ως μοχλός ανάπτυξης».

Η ΙΜΗ μαζί με την GrantXpert Consulting παρουσίασαν το Καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «GAEΑ - Παρέχοντας πρόσβαση 
στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στη Γεωργία για τις γυναίκες» σε τοπικούς φορείς στην Κύπρο, στις 25 Οκτωβρίου 
στο Gardens of Future στη Λευκωσία.

Οι παρουσιαστές επικεντρώθηκαν στην αποστολή του GAEA, η οποία είναι να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει, να καλλιεργήσει, 
να ενδυναμώσει και να εκπαιδεύσει τις γυναίκες - ειδικά εκείνες που αυτή τη στιγμή δεν εργάζονται ούτε εκπαιδεύονται και 
καταρτίζονται όπως και εκείνες που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο - να αντιληφθούν την επιχειρηματικότητα ως έγκυρη 
επιλογή σταδιοδρομίας και να ευδοκιμήσουν ως επιτυχημένοι, σίγουροι και επινοητικοί επιχειρηματίες και ενδοεπιχειρηματίες 
που έχουν ψηφιακή νοοτροπία και είναι σε θέση να καινοτομήσουν, προστατεύοντας το περιβάλλον και βοηθώντας στη δημιουργία 
βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές σε όλες τις χώρες της ΕΕ και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο.

Εκπρόσωποι διαφόρων τοπικών φορέων παρευρέθηκαν στην παρουσίαση του έργου και συζήτησαν τις ανάγκες και τις δυσκολίες 
των νέων γυναικών στη γεωργία, ζώντας σε αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

Το πρόγραμμα GAEA, οι στόχοι, οι εταίροι και τα αποτελέσματά του παρουσιάστηκαν 
στις συνεδρίες του TEDx Patras Event στις 8 Οκτωβρίου 2022. Σκοπός της 
παρουσίασης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων στην εκδήλωση για τους 
στόχους και τον σκοπό του έργου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στην 
οποία και συμμετείχαν 47 άτομα, νέοι επιχειρηματίες, καθηγητές και εκπαιδευτές. 

Το πρόγραμμα GAEA παρουσιάστηκε επίσης στην εκδήλωση «Ανοιχτή 
Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για Κοινωνικούς Επιχειρηματίες ως μοχλός ανάπτυξης» 
που υλοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα GAEA, ο σκοπός και τα 
αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε 30 συμμετέχοντες από κοινωνικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες αρχές, ΕΕΚ και εκπαιδευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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