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 Γεγονόρ Λήξηρ ηος Έπγος  MUPYME : Απαζσόληζη και 
Γςναίκα ζηον 21ο  αιώνα. Από ηην Οικιακή Οικονομία ζε 

διαθοπεηικά πεπιβάλλονηα Οικονομικήρ 
Δπαζηηπιόηηηαρ   

Σηο πλαίζιο ηυν δπαζηηπιοηήηυν ηος έπγος MUPYME 
διοπγανώνεηαι  ηο  Διακπαηικό ηος Σεμινάπιο ζηιρ 29 Ιοςνίος 
ζηην Μerida (Ιζπανία). Κύπιορ ζηόσορ μαρ, η ανηαλλαγή 
απότευν και εμπειπιών αναθοπικά με ηην εξέλιξη και ηα 
αποηελέζμαηα ηος έπγος,  ζύμθυνα με ηοςρ ζηόσοςρ πος είσαν 
ηεθεί. Σςγκεκπιμένα:  

α/ Πποζδιοπιζμόρ ηυν δεξιοηήηυν, ηυν εμπειπιών και ηυν 
γνώζευν  πος αποκηώνηαι μέζα ζηο νοικοκςπιό και πος θα 
μποπούζαν να αξιοποιηθούν έξυ από ηο ζπίηι για διαθοπεηικούρ 
ζκοπούρ.  

β/Εμθαζη  ζηιρ δεξιόηηηερ διασείπιζηρ και διοίκηζηρ , οι οποίερ 
αθοπούν ζηην ικανόηηηα λήτηρ αποθάζευν – υρ η καηεξοσήν 
ικανόηηηα πος αναπηύζζοςν οι ςπεύθςνοι για ηην διασείπιζη και 
διοίκηζη ηος ζπιηιού – ζηην πεπίπηυζή μαρ οι γςναίκερ 
οικοκςπέρ.  

Πάηπα , 16 Ιοςνίος  2017.  

Στισ 29 Ιουνίου, θ ιςτορικι και  ςθμαντικι για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά τθσ, πόλθ 
τθσ  Mérida, κα φιλοξενιςει ζνα ςθμαντικό γεγονόσ : ζνα γεγονόσ που κα αναδείξει τισ 
ικανότθτεσ των γυναικϊν ωσ επαγγελματίεσ με επιχειρθματικι ικανότθτα. Ικανότθτα 
τθν οποία ςφυρθλατοφν με αφορμι τισ οικιακζσ εργαςίεσ, χωρίσ  να ζχουν επίγνωςθ 
ότι αυτι τουσ θ δυναμικι μπορεί να αξιοποιθκεί και  ςτθν λειτουργία μιασ 
επιχείρθςθσ.  

Με αφορμι λοιπόν το ζργο  MUPYME : Απαςχόληςη και Γυναίκα ςτον  21ο αιώνα 
ςτην Ευρώπη, πραγματοποιείται το ςυγκεκριμζνο διακρατικό ςεμινάριο ςτθν λιξθ των 
2 χρόνων εντατικϊν εργαςιϊν των εταίρων του ζργου, και το οποίο εςτιάηει ςτθν 
δυναμικι αυτϊν των γυναικϊν και ςτον μεταςχθματιςμό τουσ ςε επιχειρθματίεσ και 
υπεφκυνεσ διοίκθςθσ.  

Η Mérida κα αποτελζςει το ςθμείο ςυνάντθςθσ αρκετϊν φορζων τθσ Εκπαίδευςθσ 
Ενθλίκων από όλο τον κόςμο, προκειμζνου να υπάρξει ανταλλαγι απόψεων και 
δυνατοτιτων ςτο κζμα των γυναικϊν και τθσ επιχειρθματικισ δυναμικισ τουσ. Δεν 
ακολουκοφμε τθν ςυμβατικι ςτρατθγικι τθσ παραδοςιακισ εκπαίδευςθσ; 
Περιςςότερο εςτιάηουμε ςτον εντοπιςμό τθσ εμπειρίασ που κα μασ οδθγιςει ςτα 
επόμενα βιματα ,δθλαδι τον τεχνολογικό  μεταςχθματιςμό  των δεξιοτιτων από τθν 
οικιακι τουσ ζκφραςθ ςτθν επιχειρθματικι δράςθ. Να φζρουμε ςτθν επιφάνεια αυτι 
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τθν κρυμμζνθ δυναμικι, θ οποία μπορεί να αναδυκεί από κάκε γυναίκα οικοκυρά.  

Στο πλαίςιο του ζργου MUPYME, αυτό κατζςτθ δυνατόν γιατί 8 φορείσ με εμπειρία ςτθν Εκπαίδευςθ 
Ενθλίκων από διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ευρϊπθσ εργάςτθκαν για τθν ανάδειξθ αυτϊν των ικανοτιτων, 
οι οποίεσ ςφυρθλατικθκαν  ςτθ διαδρομι μιασ ηωισ μζςα ςτο ςπίτι. Αυτι θ ‘ςιωπθρι γνϊςθ’  όπωσ  τθν 
αποκαλεί ο  R. Sennett, θ οποία   ςυνικωσ υποβακμίηεται ι παραβλζπεται. Εςτιάηουμε επομζνωσ ςε 
αυτι τθ γνϊςθ θ οποία μεταφζρεται  ωσ   άυλθ παράδοςθ και  διαδικαςία μάκθςθσ, ωσ τρόποσ 
επίλυςθσ προβλθμάτων που αξιοποιείται ςε κακθμερινι βάςθ από τισ γυναίκεσ οικοκυρζσ. Αυτι 
ακριβϊσ θ πλευρά τθσ κακθμερινισ πρακτικισ είναι που προςιδιάηει με τθν ικανότθτα διοίκθςθσ μιασ 
επιχείρθςθσ,  με τον επαγγελματιςμό δθλαδι  ςτθν διοίκθςθ ζργου. Άλλωςτε  θ Διοίκθςθ μιασ  
Επιχείρθςθσ, κυρίωσ είναι  ικανότθτα λιψθσ αποφάςεων, ικανότθτα τθν οποία  οι γυναίκεσ του ςπιτιοφ 
ςυνθκίηουν να αξιοποιοφν ςε κακθμερινι βάςθ.   

Οι  εμπειρίεσ που ανταλλάχκθκαν ςτο πλαίςιο του ζργου από  ςυνολικά 40 οικοκυρζσ και αντιςτοίχωσ 
από 40  γυναίκεσ επιχειρθματίεσ, κακιςτοφν το ζργο MUPYME καινοτόμο και με μοναδικι αξία, κακϊσ 
ενεργοποίθςε τθ ςυμμετοχι περιςςότερων από  100 ατόμων από όλθ τθν Ευρϊπθ. 
  
Το ζργο MUPYME αποτυπϊνει τισ προςπάκειεσ κατανόθςθσ, ανάλυςθσ και ςφγκριςθσ των ομοιοτιτων 
και των διαφορϊν μεταξφ τθσ οικιακισ οικονομίασ και των άλλων πεδίων οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 
Και αυτό είναι το κεντρικό κζμα τθσ 29θσ Ιουνίου ςτο γεγονόσ που κα λάβει χϊρα ςτο  Centro Cultural 
Alcazaba ςτθ  Mérida, όπου και κα παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα των εργαςιϊν μασ. Η Συμμετοχι 
είναι δωρεάν και διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ (www.mupymeproject.eu).    
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MUPYME Project 

 
@mupyme_project  

https://www.linkedin.com/in/mupyme-project-202023140/
https://twitter.com/mupyme_project

