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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις 
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PRO-WOMEN. UP-SKILLING ITINERARIES FOR WOMEN AS NEW CULTURAL 

PROMOTERS TO ENHANCE TERRITORIAL HERITAGE 

 

 

  

Το έργο Pro-WOMEN έχει διάρκεια 24 μήνες και εγκρίθηκε κάτω 

από το πρόγραμμα Erasmus +. Στοχεύει στην προώθηση της 

ισότητας ευκαιριών και στην κοινωνική ένταξη των γυναικών 

χαμηλής ειδίκευσης και ανέργων γυναικών, παρέχοντας εργαλεία 

παρέμβασης για κατάρτιση και ενδυνάμωση. 

Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης με το COVID-19, οι εταίροι 

αντιμετώπισαν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά τις 

δραστηριότητες του έργου μέχρι στιγμής. Η 2η συνάντηση εταίρων 

που έπρεπε να πραγματοποιηθεί στη Λειψία το Μάρτιο του 2020 

ακυρώθηκε και αντ 'αυτού οι εταίροι συναντήθηκαν διαδικτυακά 

τον Μάρτιο, Μάιο και Ιούλιο για να συντονίσουν τις 

δραστηριότητές τους. 

Παρά τις συνθήκες της πανδημίας, όλοι οι εταίροι κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προβλεπόμενες δραστηριότητες 

εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Συγκεκριμένα, 

ολοκλήρωσαν την έκθεση του Π1 - Μια ολοκληρωμένη ανάγνωση 

των εδαφών που είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και σε όλες τις 

γλώσσες των εταίρων στην ιστοσελίδα του έργου. Επιπλέον, οι 

εταίροι έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται στο Π2 - Πακέτο 

Εκμάθησης Μαθημάτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

γυναικών, το οποίο αποτελείται από 7 εκπαιδευτικές ενότητες. Η 

πιλοτική δοκιμή του (Π3) θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 

Σεπτέμβριος 2020 - Απρίλιος 2021 με τη συμμετοχή 15 γυναικών 

χαμηλής ειδίκευσης και ανέργων γυναικών σε κάθε χώρα εταίρο. 

Στόχος είναι να εκπαιδεύσει ένα νέο δυναμικό επαγγελματικό 

προφίλ, ικανό να προωθήσει τις εδαφικές πραγματικότητες από 

διαφορετικές απόψεις: ιστορικές και πολιτιστικές, πνευματικές, 

φυσικές και γαστρονομικές. Το προφίλ θα ονομάζεται "Προωθητής 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δρομολογίων για την ενίσχυση 

των εδαφών". 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Δεδομένου ότι η 2η συνάντηση εταίρων ακυρώθηκε, 

η κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά τρεις φορές 

και συζήτησε την πρόοδο του έργου, θέτοντας τις 

επερχόμενες προθεσμίες και τα επόμενα βήματα. 

Προς το παρόν, οι εταίροι έχουν ολοκληρώσει την 

ανάπτυξη των ενοτήτων και βρίσκονται στη 

διαδικασία μετάφρασής τους στη μητρική τους 

γλώσσα, ως προετοιμασία για την πιλοτική δοκιμή. 

Κάθε οργανισμός-εταίρος θα επιλέξει 15 γυναίκες με 

χαμηλή ειδίκευση ή που δεν εργάζονται, στη χώρα 

τους (Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Κύπρος, Γαλλία). 

Εάν είστε γυναίκα με χαμηλή εξειδίκευση ή άνεργη 

που ενδιαφέρεται να γίνει υποστηρικτής της εδαφικής 

πραγματικότητας σε οποιαδήποτε από τις χώρες 

εταίρους, επικοινωνήστε με τον σχετικό οργανισμό 

συνεργατών που βρίσκεται εδώ. 
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Κατά την περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου 2020, η SANSAT 

δεσμεύτηκε ώστε το έργο να διατηρήσει την πρόοδό του παρά τις 

συνθήκες πανδημίας. Εκτός από τον συνολικό συντονισμό του 

έργου και τις σχέσεις με τους εταίρους και την Εθνική Υπηρεσία, η 

SANSAT έχει αναπτύξει 2 Ενότητες του Πακέτου Εκμάθησης: 

Ενότητα 4 (Επικοινωνία και Μάρκετινγκ) και Ενότητα 6 (Διαχείριση 

ομάδων, Οργάνωση εκδηλώσεων). Το πιλοτικό πρόγραμμα θα 

ξεκινήσει τον Οκτώβριο. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – Ιταλία 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – Ιταλία 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών, το Obiettivo Famiglia / 

FC ολοκλήρωσε την Ενότητα 5 «Ανάγνωση και χαρτογράφηση των 

δρομολογίων προγραμματισμού εδάφους» που προβλέπεται για 

το Π2 - Πακέτο Μαθημάτων Μάθησης. Συμμετείχε επίσης σε μια 

ισχυρή εκστρατεία διάδοσης για να οργανώσει μια εκδήλωση 

παρουσίασης για την πιλοτική εφαρμογή του παραδοτέου. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Gela, στις 29 Ιουλίου και ήταν 

μεγάλη επιτυχία! 125 άτομα παρακολούθησαν τη συνάντηση και 

εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο πιλοτικό 

μάθημα. Το Obiettivo Famiglia εργάζεται για να οργανώσει την 

έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής το συντομότερο δυνατό. 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Κύπρος 

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σημείωσε σημαντική πρόοδο 

στην ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου Pro-Women! Παρά τις 

συνθήκες της πανδημίας, το CSI συνεργάστηκε επιτυχώς με όλους 

τους εταίρους για να παράγει από κοινού το Π2 - Πακέτο 

εκμάθησης μαθημάτων εγκαίρως για την πιλοτική εφαρμογή του 

το φθινόπωρο του 2020. Συγκεκριμένα, το CSI ήταν υπεύθυνη για 

την Προπαρασκευαστική Ενότητα που θα εισαγάγει τις 

συμμετέχουσες στο Π2. Ο οργανισμός βρίσκεται τώρα στη 

διαδικασία επιλογής 15 γυναικών χαμηλής ειδίκευσης / ανέργων 

στην Κύπρο για την πιλοτική εφαρμογή το φθινόπωρο. Επιπλέον, 

το CSI ως υπεύθυνος εταίρος για τη διάδοση και διάχυση του 

έργου, ανέπτυξε την ιστοσελίδα του έργου, η οποία ενημερώνεται 

συνεχώς, και το 1ο δελτίο τύπου του έργου. 

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - Ισπανία 

Ο Δήμος του Torrijos εργάστηκε για τη συγκέντρωση της συνεισφοράς των 

εταίρων για το Π1, καθώς και για την παραγωγή της τελικής έκδοσής του. 

Ορισμένες προσαρμογές έπρεπε να γίνουν στη συλλογή δεδομένων λόγω 

της πανδημίας που επηρέασε την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς του έργου. Από τον Μάιο και μετά, ο Δήμος του Torrijos 

επικεντρώθηκε στην παραγωγή διδακτικού υλικού για το Π2 για την 

ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών, καθώς και την επιλογή 

συμμετεχόντων σύμφωνα με τα κριτήρια του έργου, προκειμένου να 

μπορέσει να ξεκινήσει την πιλοτική εφαρμογή από τον Οκτώβριο. 

WISAMAR - Γερμανία 

Ως υπεύθυνος του Π2, ο Wisamar είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του 

Π2 - Πακέτο εκμάθησης μαθημάτων για την ενίσχυση των ικανοτήτων των 

γυναικών που προωθούν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους στον 

τουριστικό τομέα. Μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2020, ο Wisamar 

συντονίζει την εκπόνηση των διαφόρων ενοτήτων που συνθέτουν το 

πακέτο. Ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, η οποία δεν 

επέτρεψε τη συνάντηση στη Λειψία, όλοι οι εταίροι παρείχαν τα 

απαραίτητα στοιχεία σε υψηλή ποιότητα, ώστε η κοινοπραξία να μπορεί 

να παραδώσει το Π2 εγκαίρως για την πιλοτική φάση το φθινόπωρο του 

2020. 

AFORMAC – Γαλλία  

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, ο AFORMAC αντιμετώπιζε, 

όπως όλη η Ευρώπη, την κρίση Covid-19, αλλά συνέχισε το έργο του για 

το έργο Pro-Women. Ο AFORMAC δημιούργησε 2 από τις 7 ενότητες 

μάθησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Καθώς οι ενότητες 

στοχεύουν στην επιχειρηματικότητα, δημιουργήθηκαν πολλά πρότυπα 

για να δώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου 

και ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο 

οργανισμός όρισε μια δράση όπου ο πειραματισμός των 7 ενοτήτων θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον χώρο κατάρτισης του στην περιοχή 

Cantal. Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020. 
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