International Women’s Day 2020
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2020
“Making the Case on Female Leadership”
The 2nd Athena40 global Conversation

Σας καλούμε την
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 11 π.μ - 3 μ.μ
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα, Συνεδριακό Κέντρο
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 Αιγάλεω
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 210 5381294, +30 210 5690613
e-mail: clio@uniwa.gr

Το Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
σε συνεργασία με την Athena40 φιλοξενεί ένα πάνελ με ξεχωριστούς ομιλητές, κυρίως γυναίκες
επαγγελματίες, δυναμικές και πρωτοπόρες, που διαπρέπουν στον τομέα τους με θέμα: «Ίσες ευκαιρίες
στις γυναίκες επιχειρηματίες-επαγγελματίες / Equalizing opportunities for women entrepreneurs».
Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι: Δήμητρα Αντωνοπούλου, Δανάη Μπεζαντάκου, Μιχάλης Οικονομάκης,
Αρετή Γεωργίλη, Φιόρη Ζαφειροπούλου, Στέλλα Κάσδαγλη, Ελπίδα Κόκκοτα, Μαρίκα Λάμπρου,
Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αναστασία Ψωμιάδη, Αναστασία Σιδέρη, Βαρβάρα Τερζάκη-Παλλίκαρη.
Την συζήτηση θα συντονίσουν η κα Ελένη Γκλίνου και η κα Μαρία Καλτσογιάννη.
Τα συμπεράσματα της συζήτησης θα προβληθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης 2nd Athena40
Global Conversation on Female Leadership που έχει θέμα «Making the Case on Female Leadership».
Ο Tim Willcox, BBC World’s, από το Λονδίνο συντονίζει τη συζήτηση που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε
9 πόλεις και αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για τη γυναικεία ενδυνάμωση, τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες για τις γυναίκες στον 21ο αιώνα, τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις αλλαγές παγκοσμίως και
το τι μπορεί να γίνει για την προώθηση της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών.

Πόλεις που συμμετέχουν:
| California | Bogota | London | Athens | Amman | Istanbul |
| Beirut | Joburg | Karachi |
Δείτε εδώ τους ομιλητές σε κάθε πόλη
http://www.globalthinkersforum.org/timeline-of-events/gtf-2020/2nd-athena40-global-conversation-female-leadership/
Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Οι κοινωνίες μας χρειάζονται περισσότερες γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους και γιατί;
2. Ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις γυναίκες στην ηγεσία της χώρας σας;
3. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις και ευκαιρίες;
4. Ποιοι είναι οι πραγματικοί παράγοντες αλλαγής, μπορείτε να σκεφτείτε τις κορυφαίες γυναίκες που
κάνουν ή έχουν κάνει τη διαφορά στη χώρα σας; Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά, ποιες ενέργειες τους
έχουν αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο;
5. Τι μπορεί να γίνει για την προώθηση της πολυμορφίας, της συμμετοχικότητας και των γυναικών σε ηγετικές
θέσεις;
6. Τι σημαίνει για εσάς η “Γυναικεία Ηγεσία”; Είναι διαφορετική από το “Αρσενική Ηγεσία” και πώς;

