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PRO-WOMEN. UP-SKILLING ITINERARIES FOR WOMEN AS NEW CULTURAL
PROMOTERS TO ENHANCE TERRITORIAL HERITAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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.
Παρά τις συνθήκες της πανδημίας, όλοι οι εταίροι κατάφεραν
να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις δραστηριότητες εντός των
καθορισμένων προθεσμιών. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσαν
επιτυχώς το Π2 - Πακέτο μαθημάτων μάθησης για την
ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών, το οποίο
αποτελείται από επτά εκπαιδευτικές ενότητες.
Οι συνθήκες αυτές έθεσαν προκλήσεις στην πιλοτική
εφαρμογή, καθώς ορισμένοι συνεργάτες δεν μπορούσαν να
οργανώσουν τη δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο. Παρά
τις δυσκολίες, ορισμένοι εταίροι κατάφεραν να διεξαγάγουν
την πιλοτική εφαρμογή πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ οι
υπόλοιποι εταίροι θα οργανώσουν τη δραστηριότητα
διαδικτυακά, μέσω μιας πλατφόρμας Moodle που
αναπτύχθηκε από τον Γερμανό εταίρο WISAMAR.
Η πιλοτική εφαρμογή του πακέτου μαθημάτων μάθησης (Π3)
θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη 2021 και μετά με τη
συμμετοχή τουλάχιστον 15 γυναικών χαμηλής ειδίκευσης και
ανέργων σε κάθε χώρα εταίρου. Στοχεύει στο 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 «Υποστηρικτής
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δρομολογίων για την
ενίσχυση των εδαφών».

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Δεδομένου ότι η 2η συνάντηση εταίρων ακυρώθηκε, η
κοινοπραξία συναντήθηκε διαδικτυακά πέντε φορές: τον
Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 2020 και
συζήτησε την πρόοδο του έργου, θέτοντας τις επερχόμενες
προθεσμίες και τα επόμενα βήματα. Παρόλο που το έργο
πραγματοποιείται σε μια δύσκολη περίοδο, όλοι οι εταίροι
κατάφεραν να παραμείνουν παραγωγικοί και να εκπληρώσουν
όλες τις προθεσμίες και τα καθήκοντά τους.
Το επόμενο και τελευταίο Παραδοτέο που θα αναπτυχθεί
αφορά το Εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευτές. Το Εγχειρίδιο στοχεύει να βοηθήσει τους
επαγγελματίες που συνεργάζονται με γυναίκες και άλλες
ευάλωτες ομάδες να αναπτύξουν μαθησιακές δραστηριότητες,
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να προωθήσουν την
απασχολησιμότητά τους στον τουριστικό τομέα. Το τελικό
εγχειρίδιο θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του έργου. Μείνετε
συντονισμένοι!
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COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – Ιταλία

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS - Ισπανία

Την περίοδο Οκτώβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021, ο οργανισμός
εργάστηκε σκληρά για την προώθηση του πιλοτικού μαθήματος που
προβλέπεται για το Π3. Το COVID-19 εμπόδισε την προγραμματισμένη
δραστηριότητα που θα λάμβανε χώρα πρόσωπο με πρόσωπο. Θα
διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 12 Απριλίου. Λόγω του μεγάλου αριθμού
ενδιαφέροντος, θα πραγματοποιηθούν δύο δραστηριότητες: η μία το
πρωί και η άλλη το απόγευμα. Οι εταίροι εργάζονται για να
προσαρμόσουν το υλικό του εκπαιδευτικού πακέτου στην ηλεκτρονική
έκδοση και να παράγουν τον Άτλα και τους Ενοριακούς χάρτες.

Ο οργανισμός αυτός εργάζεται για την οργάνωση της πιλοτικής
εφαρμογής. Οι εργασίες έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του
πακέτου εκμάθησης μαθημάτων για την ενίσχυση των
ικανοτήτων των γυναικών. Ο οργανισμός Torrijos προώθησε το
έργο μέσω των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης προκειμένου να
βελτιώσει την προβολή του έργου και να δημιουργήσει μια
πρώτη επαφή με γυναίκες που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν. Ο οργανισμός συνεργάστηκε με το Κέντρο
Γυναικών του Torrijos και με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων
«Teresa Enríquez».

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – Ιταλία

WISAMAR - Γερμανία

Ο Obiettivo Famiglia ολοκλήρωσε με επιτυχία το πιλοτικό μάθημα
πρόσωπο με πρόσωπο στη Γέλα (Σικελία), το οποίο παρακολούθησαν 25
γυναίκες. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά και προσέλκυσαν την
προσοχή των τοπικών εφημερίδων. Το μάθημα παρήγαγε άλλα εγκάρσια
αποτελέσματα: κοινωνικοποίηση, ανάπτυξη της ικανότητας ομαδικής
εργασίας, ικανότητα ανάλυσης, σύνθεση και κριτική σκέψη. Πάνω απ
'όλα, αποκατέστησε την ελπίδα πολλών ανέργων γυναικών, οι οποίες
έχουν αποκλειστεί από την αγορά εργασίας ιδιαίτερα λόγω των
συνεπειών της πανδημίας, οι οποίες έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι
ακόμη δυνατό να αναπτύξουμε επιχειρήσεις ακόμη και σε μια δύσκολη
περίοδο.

Καθώς ο Covid-19 έθεσε σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την
οργάνωση της πιλοτικής εφαρμογής, ο οργανισμός Wisamar
αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή με την
εφαρμογή του Π3 και ξεκίνησε να μετατρέπει το
προγραμματισμένο πακέτο μαθημάτων σε έκδοση διαδικτυακού
μαθήματος. Ο οργανισμός μοιράστηκε έτσι την τεχνογνωσία του
στο διαδικτυακό έργο μαθημάτων με τους υπόλοιπους εταίρους
και παρείχε τις βάσεις για τους εταίρους, Torrijos, SANSAT και CSI
να παρουσιάσουν διαδικτυακές ή μικτές εκδόσεις του μαθήματος
για την εφαρμογή τους.

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION - Κύπρος

AFORMAC - Γαλλία

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας σημείωσε σημαντική πρόοδο στην
ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου Pro-Women! Το έργο έχει επηρεαστεί
σημαντικά από την πανδημία, ειδικά όσον αφορά την πιλοτική εφαρμογή.
Το CSI έλαβε μεγάλο ενδιαφέρον από γυναίκες για συμμετοχή, ωστόσο τα
μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν πρόσωπο με πρόσωπο αλλά μέσω
διαδικτύου. Με τη βοήθεια του εταίρου WISAMAR, δημιουργήθηκε μια
διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη
δραστηριότητα! Με αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες θα μπορούν να
παρακολουθήσουν το μάθημα στον δικό τους χρόνο ως μέρος μιας
ανεξάρτητης δραστηριότητας αυτομάθησης. Αυτό θα γίνει με την
υποστήριξη του CSI με τη μορφή συμπληρωματικών διαδικτυακών
συναντήσεων.

Στον οργανισμό AFORMAC, το τελευταίο εξάμηνο του έργου ProWomen ήταν έντονο καθώς ολοκληρώσαμε την πιλοτική
εφαρμογή με 15 γυναίκες στο εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή
Cantal. Ο εκπαιδευτής μας επιτόπου εργαζόταν σκληρά για να
δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και να προωθήσει
τις ιδέες και τα ιδανικά του έργου Pro-Women. Οι
συμμετέχουσες ενδιαφέρθηκαν πολύ για το έργο και μαζί με τον
εκπαιδευτή, παρακολούθησαν τις ενότητες με μεγάλο κίνητρο.
Τα σχόλια που ελήφθησαν ήταν πολύ θετικά, καθώς οι
συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δική
τους περιοχή και να συναντηθούν σαν ομάδα, κάτι που ενίσχυσε
την κοινωνική τους ένταξη.
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