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1. Εισαγωγή 

Αυτό το Διεθνές Εργαστήριο, που αρχικά είχε προγραμματιστεί να 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα του IO3. WinSTONE Open Educational Resource 

(OER), δεν μπόρεσε να διεξαχθεί προηγουμένως λόγω της πανδημίας Covid-19 και, 

τελικά, οργανώθηκε με μικτή μορφή, δηλαδή ταυτόχρονα δια ζώσης και τηλεματικά, 

αλλά τελικά όλοι οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν δια ζώσης.  

Λόγω της καθυστέρησης της διεξαγωγής του εν λόγω εργαστηρίου λόγω του 

Covid, το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε τελικά στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 στο 

Cehegín (Μούρθια) είχε ως στόχο να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες τα 

αποτελέσματα του έργου WinSTONE.  

      Η εκδήλωση χωρίστηκε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάστηκαν το 

έργο WinSTONE και οι εταίροι του. Στο δεύτερο μέρος, η κ. Mª Dolores Soler 

παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της ύπαρξης ενός σχεδίου ισότητας. Τέλος, ο κ. 

David Caparrós παρουσίασε στους συμμετέχοντες τους στόχους και τα 

αποτελέσματα του έργου WinSTONE. 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας, το οποίο παρουσιάστηκε στην 

αφίσα της Ημερίδας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

12:00-12:15 Εγγραφή των συμμετεχόντων αυτοπροσώπως και εικονική 

πρόσβαση στους διαδικτυακούς συμμετέχοντες. 

12:15-12:20 Καλοσώρισμα.  

12:20-12:40 Παρουσίαση της κοινοπραξίας. David Caparrós. 

12:40-12:50 Πλεονεκτήματα της ύπαρξης σχεδίου ισότητας. Mª Dolores Soler. 

12:50-13:20 Στόχοι και αποτελέσματα του έργου WinSTONE. David Caparrós. 

13:20-13:30 Ερωτήσεις και απαντήσεις 

 

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Ημερίδας, έγιναν οι ακόλουθες 

παρεμβάσεις: 

1. Καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον οργανισμό υποδοχής (CTM). 

Πραγματοποιήθηκε από τον κ. David Caparrós ως αρχιτέκτονα του 

Τεχνολογικού Κέντρου Μαρμάρου, Πέτρας και Υλικών (CTM). 

 2. Παρουσίαση του έργου WINSTONE και της κοινοπραξίας. 

Πραγματοποιήθηκε από τον κ. David Caparrós.  

3. Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της ύπαρξης ενός σχεδίου ισότητας. Η 

κα Mª Dolores Soler Reina, πτυχιούχος παιδαγωγικής και τεχνικός πρόληψης 

επαγγελματικού κινδύνου, εργαζόμενη στο Τεχνολογικό Κέντρο Μαρμάρου, 

Πέτρας και Υλικών (CTM). 

4. Παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου WinSTONE. 

Πραγματοποιήθηκε από τον κ. David Caparrós. 

Την ημερίδα παρακολούθησαν επίσης διακεκριμένοι επαγγελματίες του τομέα 

της πέτρας. 

Όλες οι παρουσιάσεις και οι παρεμβάσεις της Ημερίδας καταγράφηκαν και 

αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του έργου WinSTONE, ώστε να είναι διαθέσιμες σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://winstoneproject.eu/. 

 

Η πλήρης παρουσίαση είναι διαθέσιμη στο YouTube χρησιμοποιώντας τον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1MPyUBBS9Y&list=PLsofEA09jEWxqog9P_

H4jGjGKuIG2pxg3  

https://winstoneproject.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=q1MPyUBBS9Y&list=PLsofEA09jEWxqog9P_H4jGjGKuIG2pxg3
https://www.youtube.com/watch?v=q1MPyUBBS9Y&list=PLsofEA09jEWxqog9P_H4jGjGKuIG2pxg3
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Η παρουσίαση "Advantages of having an equality plan" με υπότιτλους στα 

αγγλικά είναι επίσης διαθέσιμη στο YouTube χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=S3Qawb7biGE  

 

2. Παρουσίαση του έργου WINSTONE 

2.1. Ο κ. David Caparrós παρουσίασε το έργο WINSTONE και τους εταίρους 

της κοινοπραξίας. 

 

2.2.  Επισκόπηση.  

 

Ο κ. David Caparrós παρουσίασε το έργο WINSTONE και τους εταίρους της 

κοινοπραξίας. Ο κ. Caparrós τόνισε τη σημασία του έργου αυτού και την 

ανάγκη ψηφιοποίησης όλων των οικοδομικών υλικών και, φυσικά, των 

προϊόντων φυσικής πέτρας, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα συνταγογράφησης από ειδικούς και επαγγελματίες του 

κατασκευαστικού τομέα. Επίσης, ο κ. David τόνισε τους κύριους στόχους του 

έργου WinSTONE, οι οποίοι είναι:  

 

-Επέκταση της υπάρχουσας εκπαιδευτικής προσφοράς.  

-Αύξηση των ευκαιριών δικτύωσης μεταξύ των συναδέλφων με την 

προσαρμογή των χώρων σύνδεσης και μάθησης.  

-Να αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης και καθοδήγησης με άλλες γυναίκες 

του τομέα.  

-Δημιουργία ευκαιριών για γυναίκες σε καίριες θέσεις στον κλάδο.  

-Αναγνώριση υποσχόμενων και έμπειρων γυναικών που διαπρέπουν στον 

τομέα.  

-Δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ευκαιρίες και τα μονοπάτια 

σταδιοδρομίας που είναι διαθέσιμα για τις γυναίκες που σκέφτονται να 

σταδιοδρομήσουν σχετικά με τη βιομηχανία πέτρας.  

-Συνεργάζεται με το διοικητικό συμβούλιο της WinSTONE και άλλες 

επιτροπές και ενώσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.  

https://www.youtube.com/watch?v=S3Qawb7biGE
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2.3. Παρουσίαση της κοινοπραξίας. 

Επιπλέον, ο κ. Caparrós έκανε μια σύντομη παρουσίαση κάθε εταίρου και 

ανέλυσε τον αντίστοιχο ρόλο τους στο έργο. 
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Για να δείτε την πλήρη παρουσίαση, μεταβείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

"Παρουσίαση του έργου WINSTONE και της κοινοπραξίας". 

 

2.4 Πλεονεκτήματα ενός σχεδίου ισότητας 

Η κ. Mª Dolores Soler, εργαζόμενη στο CTM υπεύθυνη για τη διαχείριση και 

την εκπόνηση σχεδίων ισότητας για εταιρείες, μίλησε για τη σημασία της 

ισότητας των φύλων και των σχεδίων ισότητας, τους κανονισμούς που 

διέπουν τα σχέδια ισότητας και τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπόνηση 

και την εφαρμογή ενός σχεδίου ισότητας στην εταιρεία. 
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Η πλήρης παρουσίαση είναι διαθέσιμη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. "Πλεονεκτήματα της 

ύπαρξης σχεδίου ισότητας". 

2.5 Στόχοι και αποτελέσματα του έργου WINSTONE 

Ο κ. David Caparrós παρουσίασε τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου 

WinSTONE.Ξεκίνησε μιλώντας για τους λόγους που οδήγησαν στην υλοποίηση 

αυτού του έργου. Ο κύριος λόγος ήταν η αξιοσημείωτη ανισότητα μεταξύ ανδρών 



10 

  
 

TASK O3.A5. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του δεύτερου εργαστηρίου στη Μούρθια (Ισπανία) για το WinSTONE  
Εκπαιδευτικό Πόρο (OER). 

 Μέλη της κοινοπραξίας: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Asociación Empresarial de 
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), National Technical University of 

Athens (NTUA), Institute of Entrepreneurship Development (iED), Klesarska skola (KLESARSKA). 
 

 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

 2019-1-DE02-KA202-006430  

 

και γυναικών στον τομέα της πέτρας, όταν εξετάζονται οι αριθμοί. Μόνο το 7,25% 

των γυναικών στον τομέα της πέτρας είναι γυναίκες.  

Γι' αυτό το λόγο το έργο WinSTONE απευθύνεται κυρίως σε γυναίκες, τόσο σε 

γυναίκες που κινδυνεύουν από αποκλεισμό όσο και σε νέους και σε άτομα άνω των 

45 ετών, σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαιδευτικούς επαγγελματικής 

κατάρτισης, καθώς και σε επιχειρηματίες στον τομέα της πέτρας. 

 

 

Ο κ. Caparrós περιέγραψε λεπτομερώς καθένα από τα παραδοτέα του έργου. 

Παρουσίασε τα κύρια αποτελέσματα του έργου WinSTONE (διαθέσιμα στον 

δικτυακό τόπο του έργου). 

Ο κ. Caparrós μίλησε στους συμμετέχοντες για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου 

και του ΟΕΥ και την προσβασιμότητά του σε διάφορες γλώσσες, τόσο στις γλώσσες 

των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο WinSTONE όσο και στα αγγλικά. 

Εξήγησε επίσης εν συντομία το περιεχόμενο και τον τρόπο εγγραφής στα τρία 

δωρεάν μαθήματα που προκύπτουν από το έργο: 

-Μάθημα για την ισότητα των φύλων στον τομέα της πέτρας. 

-Μάθημα για την ισότητα των φύλων για την κατάρτιση εκπαιδευτών στον τομέα της 

πέτρας.  

-Μάθημα σχετικά με την ισότητα των φύλων για προωθητές στον τομέα της πέτρας. 
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Η πλήρης παρουσίαση είναι διαθέσιμη στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. "Στόχοι και 

αποτελέσματα του έργου WINSTONE" 

Τέλος, ο David παρουσίασε το Κάθετο Σχέδιο Δράσης που δημιουργήθηκε από τους 

εταίρους και το υπόδειγμα του Μνημονίου Συνεννόησης που πρέπει να υπογραφεί 

από τις επιχειρήσεις του τομέα που επιθυμούν να συμμετάσχουν και να δεσμευτούν 

στο Κάθετο Σχέδιο Δράσης. 

 

 

3. Αριθμός παρευρισκομένων 

Στο δεύτερο εργαστήριο του έργου WINSTONE συμμετείχαν συνολικά 9 

εξωτερικοί συνεργάτες. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμος στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Λίστα συμμετεχόντων. 

 

4.Ερωτηματολόγιο 

Μετά το εργαστήριο, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μια 

έρευνα προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του. Η έρευνα παρουσιάζεται 

στη συνέχεια. 
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Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων που συμπλήρωσαν την έρευνα ήταν 8. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

Ο αριθμός των γυναικών που συμπλήρωσαν την έρευνα ήταν 5 και των ανδρών 3. 

Συνεπώς, οι απαντήσεις που ελήφθησαν ήταν 62,5% γυναίκες και 37,5% άνδρες.

 

 

Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι μεταξύ 35 και 45 

ετών. 

 

0

1

2

3

4

5

6

Female  Male

1. Gender:

0

1

2

3

4
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6

7

Under 35 35-45 Above 45

2. Age:



14 

  
 

TASK O3.A5. Έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του δεύτερου εργαστηρίου στη Μούρθια (Ισπανία) για το WinSTONE  
Εκπαιδευτικό Πόρο (OER). 

 Μέλη της κοινοπραξίας: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Asociación Empresarial de 
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), National Technical University of 

Athens (NTUA), Institute of Entrepreneurship Development (iED), Klesarska skola (KLESARSKA). 
 

 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

 2019-1-DE02-KA202-006430  

 

 

Όλοι όσοι συμμετείχαν στο εργαστήριο ήταν εξοικειωμένοι με τον τομέα της πέτρας, 

δεδομένου ότι το Centro Tecnológico del Mármol έχει επαφές που σχετίζονται 

κυρίως με αυτόν τον τομέα. 

Από τους 8 συμμετέχοντες, οι 3 από αυτούς δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε 

δραστηριότητες ισότητας των φύλων, γνωρίζοντας ότι οι συμμετέχοντες σχετίζονται 

με τον τομέα της πέτρας, αυτό αναδεικνύει την έλλειψη που διαθέτει ο τομέας. 

Ένα άλλο από τα αποτελέσματα που μπορούμε να εξάγουμε από την έρευνα είναι 

ότι, σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες δεν είχαν αρνητική γνώμη για τις γυναίκες 

στον τομέα, αν και 4 από αυτούς έχουν ουδέτερη γνώμη ως προς αυτό. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I had been familiar with stone sector

I had heard of the job opportunities that may
be offered to women in the stone sector

I had been involved in similar activities
concerning gender equality in general (not…

I had participated in another similar activity
concerning the stone sector in the past

I had had a negative opinion about women’s 
engagement in the stone sector

3. Before my participation in this activity:

1 Strongly Disagree 2 3 4 5 Strongly Agree

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

I am more familiar with the stone sector

I would like to learn more about job
opportunities for women in the stone sector

I would like to be involved in similar activities
concerning gender equality in general (not…

I am interested in participating in other stone
sector-oriented activities in the future

I have a more positive opinion about 
women’s engagement in the stone sector  

4. After my participation in this activity:

1 Strongly Disagree 2 3 4 5 Strongly Agree
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Μετά το εργαστήριο, οι χρήστες δηλώνουν γενικά ότι είναι πιο εξοικειωμένοι 

με τον τομέα της πέτρας, καθώς για ορισμένους από αυτούς το εργαστήριο ήταν 

μια ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορους τομείς της δραστηριότητας της εταιρείας 

τους.  

Έξι από τους ερωτηθέντες θα ήθελαν να έχουν περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με τις ευκαιρίες για τις γυναίκες στον τομέα της πέτρας και τέσσερις από 

αυτούς θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δραστηριότητες, ενώ οι 

υπόλοιποι είναι αδιάφοροι.   

Όλοι οι ερωτηθέντες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε παρόμοιες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τομέα της πέτρας.  

Και σε γενικές γραμμές, έχουν πιο θετική γνώμη για την εμπλοκή των 

γυναικών στον τομέα της πέτρας.

 

 

Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι η εμπειρία τους στην 

εκδήλωση ήταν καλή, τόσο από την άποψη ότι είχαν την ευκαιρία να θέσουν 

ερωτήσεις και να απαντηθούν οι αμφιβολίες τους, όσο και από την άποψη του 

τρόπου με τον οποίο παραδόθηκαν οι πληροφορίες και της χρησιμότητάς τους. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

The information and advice provided was
useful

The information was communicated in an
understandable manner

I was provided the opportunity to ask
questions and these were satisfactorily

answered

5. Evaluate your experience at this event:

1 Strongly Disagree 2 3 4 5 Strongly Agree


