
Chameleon 
Ενδυναμώνοντας τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστριών στην ψηφιακή εποχή 

 
Covid-19 και η ταχύτερη μετάβαση στην ψηφιοποίηση -  Δημιουργώντας ευκαιρίες και 

προσπερνώντας δυσκολίες  
 
Ο Νοέμβριος 2021 σηματοδοτεί το μισό της διαδρομής (12 μήνες) του ευρωπαϊκού έργου 
Chameleon. Κανονικά αυτά τα έργα προϋποθέτουν συναντήσεις με εταίρους από όλη την Ευρώπη, 
οι οποίοι, μέσω συνεργασίας και συζήτησης, διαμορφώνουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την 
υποστήριξη των εκάστοτε στόχων. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, η ζωή έχει αλλάξει κάπως… 
ίσως οριστικά. Αυτό που έχει συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο είναι ένας ψηφιακός 
μετασχηματισμός σε ταχύτητα που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ. Η εκπαίδευση, η βιομηχανία, 
εσείς και εμείς, έπρεπε να προσαρμοστούμε σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη! 
 
Η πρόταση για το έργο Chameleon αναπτύχθηκε και υποβλήθηκε πριν από τον Covid-19. Εκείνη 
την περίοδο, θεωρούσαμε ότι με την άνοδο των ψηφιακών δεξιοτήτων και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, οι μετανάστριες επιχειρηματίες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αποκτήσουν τις 
σχετικές δεξιότητες για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Δεν γνωρίζαμε 
ότι ένας ψηφιακός μετασχηματισμός επρόκειτο να προωθηθεί ταχύτατα, με καταλυτικό 
παράγοντα τον Covid-19. 
 
Για το Chameleon, η προσαρμογή στα ψηφιακά μέσα ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο εμείς (οι 
εταίροι στην Κύπρο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο) μπορέσαμε να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε τους στόχους του έργου 
μας. Παρά τις δυσκολίες, αρχίσαμε να αναπτύσσουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, βάλαμε 
τα θεμέλια για τη διαδικτυακή πλατφόρμα (MOOC) και έχουμε γυρίσει υπέροχες βίντεο-
συνεντεύξεις γυναικών επιχειρηματιών σε κάθε χώρα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποτελείται 
από εκπαιδευτικό υλικό και μια εργαλειοθήκη ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
που θα είναι προσβάσιμα στην πλατφόρμα (MOOC). 
 
Γιατί είναι σημαντικό αυτό το έργο; 
Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και έναρξης επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε όλη την Ευρώπη, οι μετανάστριες δεν 
εκπροσωπούνται ικανοποιητικά στον οικονομικό τομέα. Το Chameleon στοχεύει στην 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Εφόσον πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο 
έργο Erasmus+, οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν και σύντομα θα ζητήσουμε εθελοντές να μας 
βοηθήσουν να εφαρμόσουμε δοκιμαστικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμά που ετοιμάζουμε. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, για να γίνετε υποστηρικτές του έργου και να εμπλακείτε, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με την: 
 
Αλεξάνδρα Πάμπουκα στο alexandra.pambouka@csicy.com 
Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - Κύπρος, https://csicy.com 
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