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Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 

Η 2η Διεθνής Συνάντηση Εταίρων για το έργο EMPOWER 

πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουνίου στη πόλη Kaunas στη 

Λιθουανία. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα ευρήματα της 

έρευνας από κάθε χώρα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

προσωπικού υποστήριξης και των ευάλωτων γυναικών. Επίσης, 

εξετάστηκαν πιθανά εργαλεία και ασκήσεις που θα μπορούσαν να 

αναπτυχθούν ή να προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

των εκπαιδευόμενων.   

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σκληρά ώστε να τελειώσουμε τον 

σχεδιασμό των μαθημάτων για τα «EMPOWER Others» και το 

«EMPOWER yourself», τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα 

ξεκινήσουν αρχές τους 2017 σε συνδυασμό με το πρόγραμμα EMPOWER Circles. Μπορείτε να εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα (λεπτομέρειες παρακάτω), σας ενημερώνουμε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Τεύχος 2, 
Δεκέμβριος 2016 

Καλώς ήρθατε στο 2ο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαϊκού έργου EMPOWER! 

Σε αυτό το τεύχος, θα ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο έργο μας  από τον Απρίλιο έως σήμερα! 

Η αποστολή μας: 

Να παρέχουμε στους επαγγελματίες τα εργαλεία για να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τις ευάλωτες 
γυναίκες στις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες τους για απασχόληση και 
επιχειρηματικότητα.  



 

 

 

 

 

Ενημερωτικές Συναντήσεις 

Το Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 3 πολύ επιτυχημένες 

συναντήσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το 

έργο EMPOWER. 

Συγκεκριμένα, στις 23 Νοεμβρίου, η ομάδα της Inova 

οργάνωσε μια συνάντηση όπου αφού εξήγησαν λεπτομερώς 

το πλαίσιο του έργου και τις εκπαιδεύσεις του EMPOWER που 

θα ξεκινήσουν αρχές του επόμενου χρόνου, ενημέρωσαν 

τους συμμετέχοντες για το πρόγραμμα Mentoring Circles. 

Ακόμα μια ενημερωτική συνάντηση οργανώθηκε από τη SIF 

στη Λιθουανία στις 26 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση συνέπεσε με 

το White Ribbon Festival στη Λιθουανία, το οποίο είναι μέρος 

της διεθνούς καμπάνιας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών. Με αφορμή το Φεστιβάλ και την έλλειψη 

πληροφόρησης των γυναικών στη Λιθουανία, το κύριο θέμα 

ήταν οι τρόποι ενημέρωσης των επαγγελματιών και πιθανών 

εκπαιδευομένων για το έργο EMPOWER. 

Τέλος, η VMST διοργάνωσε μια ενημερωτική συνάντηση 

στα γραφεία της στις 11 Νοεμβρίου, με προσκεκλημένους 

φοιτητές/τριες κοινωνικής εργασίας. Η συνάντηση 

επικεντρώθηκε στην παρουσίαση του έργου, των βασικών 

στόχων του και τους τρόπους που έχει αναπτυχθεί το 

εκπαιδευτικό υλικό. Παρουσιάστηκε επίσης και η έρευνα 

του έργου και οι ομάδες εργασίας που είχαν οργανωθεί μέσα 

στη χρονιά.  

Διαδικτυακό κέντρο 
εκπαίδευσης 

Ένα πολύ ισχυρό εργαλείο με έμφαση στην αλληλεπίδραση 

και την συνεργασία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους να μοιράζονται διαδικτυακά μαθήματα.  

 

 

 

 

 

 

Το διαδικτυακό κέντρο εκπαίδευσης EMPOWER 

αποτελείται από δύο τομείς: το EMPOWER Others Πακέτο 

Εκπαιδεύσεων για τους επαγγελματίες υποστήριξης και το  

EMPOWER Yourself Πακέτο Εκπαιδεύσεων για τις ευάλωτες 

γυναίκες. 

Το διαδικτυακό κέντρο εκπαίδευσης EMPOWER θα είναι 

διαθέσιμο σύντομα στα Αγγλικά, Λιθουανικά, Ισλανδικά και 

Ελληνικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο, θα 

πρέπει να δημιουργήσετε ένα δωρεάν λογαριασμό. Ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης θα σας σταλεί ώστε να 

ολοκληρώσετε την εγγραφή. Το διαδικτυακό κέντρο 

εκπαίδευσης θα είναι εύκολο στην εφαρμογή του και θα 

παρέχει μια απλή στον χρήστη παρουσίαση όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πόρων. Μέσα από 

αυτό, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 

μαθήματά τους και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως 

ανακοινώσεις και εκδηλώσεις. 

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;  

Ρίξε μια ματιά στο http://empower.kmop.eu ! 

 

 

 

http://empower.kmop.eu/


  

 

 

Κάνε την εγγραφή σου τώρα! 

Το 2017 πλησιάζει και αυτό σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα EMPOWER θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, θα έχεις τη δυνατότητα:   

 Να αναπτύξεις τις δικές σου ικανότητες και αυτοπεποίθηση ως εθελοντής / επαγγελματίας υποστήριξης γυναικών και με 
τη σειρά σου να υποστηρίξεις τις ευάλωτες γυναίκες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες; 

 Να αναπτύξεις τις ικανότητά σου να υποστηρίζεις τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να εργαστούν ή να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση; 

 Να ανταλλάξεις γνώσεις με άλλους επαγγελματίες μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον με καθοδήγηση από ειδικούς. 

 Μπορείτε επίσης να μας συστήσετε όποια γυναίκα γνωρίζετε που είναι έτοιμη να αναπτύξει τις εργασιακές της 
ικανότητες για την εκπαίδευση του EMPOWER Yourself Training το οποίο επίσης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη 
χρονιά.  

Κάνε την εγγραφή τώρα! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Leonie στο european_projects@kmop.gr 

 

 

"The European Commission support for the production of this newsletter does not constitute an endorsement of the contents 
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein." 
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Ακολουθήστε μας στο Facebook! 

https://docs.google.com/forms/d/1uqy0ndjrWwAAWx4USDupmuAXbn6YIlbFWGVVXYQ-VUU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1uqy0ndjrWwAAWx4USDupmuAXbn6YIlbFWGVVXYQ-VUU/viewform?edit_requested=true
mailto:european_projects@kmop.gr
https://www.facebook.com/The-project-Empower-1066734716716892/?ref=bookmarks
http://www.empowerwomen.eu/
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