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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 26 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 Παραδοτέο 3 - Άτλας για την ενίσχυση της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς συγκεκριμένων 

περιοχών 5 ευρωπαϊκών χωρών, και το Παραδοτέο 4 - 

Εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 

εκπαιδευτές που εργάζονται με γυναίκες σε ευάλωτη 

κατάσταση!  

Οι πιλοτικές δοκιμές και η δημιουργία του Άτλαντα 

υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2021 

με τη συμμετοχή περίπου 15 γυναικών χαμηλής ειδίκευσης 

και ανέργων σε κάθε χώρα εταίρο. Σε κάθε χώρα, 

δημιουργήθηκαν τέσσερις διαδρομές που εστιάζουν στην 

προώθηση λιγότερο τουριστικών περιοχών και την ενίσχυση 

της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και την 

ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων. 

Το Εγχειρίδιο (Π4) περιλαμβάνει έναν λεπτομερή και πρακτικό 

οδηγό για εκπαιδευτές που εργάζονται με ευάλωτες γυναίκες 

οι οποίες επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας του 

βιώσιμου τουρισμού. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για αυτή την 

ομάδα -στόχο και είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά και σε όλες τις 

γλώσσες των εταίρων. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Η τελευταία συνάντηση εταίρων πραγματοποιήθηκε 

στις 16 Ιουλίου 2021, διαδικτυακά. Οι εταίροι 

συζήτησαν τα τελευταία βήματα του έργου και 

έβαλαν κάτω τα βήματα για τους τελευταίους μήνες 

υλοποίησης του έργου. Το έργο θα ολοκληρωθεί 

τέλος Οκτωβρίου 2021 και οι εταίροι εργάζονται 

έντονα για να υλοποιήσουν τις τελικές 

δραστηριότητες! Παρά το γεγονός ότι δεν 

συναντήθηκαν αυτοπροσώπως από την εναρκτήρια 

συνάντηση του έργου στη Ρώμη τον Νοέμβριο του 

2019, λόγω της πανδημίας COVID-19, όλοι οι εταίροι 

παρέμειναν παραγωγικοί και πρόθυμοι να 

παραδώσουν ποιοτικά αποτελέσματα.  

Μερικές από τις τελικές εργασίες είναι η ολοκλήρωση 

του Τελικού Συνεδρίου σε όλες τις χώρες εταίρους, η 

υποβολή εκθέσεων και η εκτενής διάχυση του έργου. 

 

 

Σελίδα 1 

Τελικό Συνέδριο του έργου στη Λευκωσία. 

Διαδικτυακή συνάντηση εταίρων, Ιούλιος 2021. 

Τελικό Συνέδριο του έργου στη Gela, Σικελία. 
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Τον Μάρτιο-Οκτώβριο 2021, η πιλοτική εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μέσω Skype, λόγω της 

πανδημίας. 18 συμμετέχουσες δημιούργησαν τον Άτλαντα, 

σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας 5 δρομολόγια: 2 στη Ρώμη, 3 

στην ετρούσκικη επικράτεια από την ακτή έως τις λίμνες. Το 

προσωπικό εργάστηκε για την τελική επεξεργασία του Άτλαντα, 

η οποία παρουσιάστηκε - μαζί με τα άλλα Παραδοτέα - στο 

Τελικό Συνέδριο του έργου, που έγινε στη Ρώμη στις 24 

Σεπτεμβρίου. Στο τέλος του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες 

έλαβαν πιστοποιητικά συμμετοχής. Το προσωπικό 

συνεργάστηκε επίσης στην τελική έκδοση του συνολικού 

Άτλαντα που αποτελείται από όλες τις διαδρομές που 

αναπτύχθηκαν στις χώρες εταίρους και το Εγχειρίδιο για 

Εκπαιδευτές. 

COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO – Ιταλία 

OBIETTIVO FAMIGLIA / FC – Ιταλία  

Η ομάδα του Obiettivo Famiglia εργάστηκε για να ολοκληρώσει το 

τμήμα Gela (Σικελία) του Άτλαντα, το οποίο περιλαμβάνει 4 

διαδρομές. Διοργάνωσε επίσης το Τελικό Συνέδριο του έργου 

στον όμορφο χώρο των Τειχών Timolentee στη Gela. Το Συνέδριο 

ήταν πολύ επιτυχημένο, με τη συμμετοχή του δημάρχου της 

πόλης, του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, του συμβούλου 

τουρισμού και του διευθυντή του αρχαιολογικού πάρκου. Στο 

τέλος του Συνεδρίου, δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής στους 

συμμετέχοντες. 

CENTER FOR SOCIAL INNOVATION – Κύπρος  

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας εργάζεται εντατικά για την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του έργου! Η πιλοτική 

εφαρμογή στην Κύπρο έχει ολοκληρωθεί με περίπου 20 

γυναίκες συμμετέχουσες που ανέπτυξαν 4 διαδρομές. Το CSI, 

ως ηγέτης του Π4 - Εγχειρίδιο, έχει ηγηθεί την ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση αυτού του παραδοτέου. Επιπλέον, ως υπεύθυνο 

διάχυσης, το CSI φρόντισε να διαδώσει το Pro-Women σε 

διάφορες πλατφόρμες όπως  Tourism4SDGs (από UNWTO), 

EPALE, πλατφόρμα Toursim2030, Erasmus Days 2021 και άλλες. 

Το CSI υλοποίησε το Τελικό Συνέδριο στις 14 & 16 Οκτωβρίου 

στην Κύπρο, στο πλαίσιο των εορτασμών των Ημερών Erasmus 

2021.  

AYUNTAMIENTO DE TORRIJOS – Ισπανία  

Η πιλοτική εφαρμογή στην Ισπανία ακολούθησε μια συνδυασμένη 

μέθοδο εκμάθησης, καθώς στην Ισπανία, η συμμετοχή με φυσική 

παρουσία δεν επιτρέπεται. Συνολικά 14 γυναίκες ανέπτυξαν τα 

δρομολόγια, τα οποία είχαν περιφερειακό χαρακτήρα και συνέδεαν 

διαφορετικούς δήμους μέσω του κρασιού, των έργων του Alonso de 

Covarrubias, των κάστρων και των προσκυνηματικών διαδρομών. 

Πραγματοποιήθηκαν εκδρομές έτσι ώστε οι συμμετέχουσες να 

γνωρίσουν την περιοχή με πρακτικό τρόπο, επισκεπτόμενοι τις πόλεις 

Escalona, Torrijos, Méntrida και το οινοποιείο Alonso Cuesta στο Torre 

de Esteban Hambrán.  

WISAMAR – Γερμανία  

Τον Μάιο του 2021, ο οργανισμός Wisamar ξεκίνησε την πιλοτική 

εφαρμογή διαδικτυακά. Αυτή η ιδέα οδήγησε σε μια διαφορετική 

μαθησιακή εμπειρία για τις συμμετέχουσες σε σύγκριση με τους 

άλλους εταίρους του έργου, αλλά προσέφερε επίσης ορισμένα 

πλεονεκτήματα: Λόγω της ιδέας της αυτομάθησης, οι συμμετέχουσες 

μπορούσαν να εργαστούν στο δικό τους χρόνο, προσαρμόζοντάς το 

στο πρόγραμμά τους όπως επιθμούσαν. Ειδικότερα για μητέρες και 

για τις γυναίκες που εργάζονταν, αυτό ήταν μια θετική πτυχή. Οι 

συμμετέχουσες δημιούργησαν τέσσερις πολύ διαφορετικές 

διαδρομές της περιοχής της Λειψίας, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

Άτλαντα του έργου Pro-Women και αναδεικνύουν νέες πτυχές της 

περιοχής.  

OSENGO – Γαλλία  

Τους τελευταίους μήνες η ομάδα του Osengo εργάστηκε για τη 

δημιουργία του τελικού Άτλαντα και την σύνοψη των στοιχείων των 

εταίρων του έργου. Η διαδικασία εξερεύνησης όλως των διαδρομών 

στις διαφορετικές χώρες εταίρους ήταν πολύ συναρπαστική και τα 

αποτελέσματα ήταν φανταστικά! Στον τελευταίο μήνα του έργου, το 

Osengo θα διοργανώσει το Τελικό Συνέδριο του έργου, στον τοπικό 

χώρο εκπαίδευσης όπου πραγματοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή. 

Θα παραστούν γυναίκες που συμμετείχαν στο έργο και θα μιλήσουν 

για την εμπειρία τους μπροστά στα ενδιαφερόμενα μέρη, τις 

τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους του τομέα. 

Σελίδα 2 

Επίσκεψη στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης Escalona 

(Τολέδο). 
Τελικό Συνέδριο του έργου στη Ρώμη, Ιταλία. 

http://tourism4sdgs.org/initiatives/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new-cultural-promoters-to-enhance-territorial-heritage/?fbclid=IwAR1sb_F9t9TFOBTe3aeJNc6kHdh_2O_fClj8l0yy0atFK8S82Lr_e8QNasE
https://epale.ec.europa.eu/en/node/301116
https://destinet.eu/News/2021/9/pro-women-upskilling-itineraries-up-skilling-itineraries-for-women-as-new
https://www.erasmusdays.eu/event/final-conference-of-pro-women-project-nicosia/

