
 
 

               
 

                                            
Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τις απόψεις των συγγραφέων και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

                                                                                                                                                    

Ενίσχυση των επαγγελματιών συμβούλων που 

εργάζονται με γυναίκες ως προς την ισορροπία 

επαγγελματικής-προσωπικής ζωής 

 

Ενημερωτικό Δελτίο # 1, Ιαν 18 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LADIES FIRST!  
 

Το πρόγραμμα Ladies first! στοχεύει στην ενίσχυση των 
επαγγελματιών συμβούλων (Εκπαιδευτών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επαγγελματιών ψυχικής υγείας) 
που εργάζονται με γυναίκες, ως προς την ισορροπία 
επαγγελματικής-προσωπικής ζωής και ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης.  

Το πρόγραμμα συντονίζουν-συμμετέχουν 7 οργανισμοί-εταίροι 
(ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, 
ερευνητικά κέντρα and κέντρα ΕΕΚ) από 6 χώρες (Ελλάδα, 
Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ιταλία) οι  οποίοι 
συνεργάζονται με στόχο να αναπτύξουν κοινές στρατηγικές 
αντιμετώπισης της ισορροπίας προσωπικής-εργασιακής ζωής σε 
γυναίκες στην Ευρώπη.   

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

• Τελική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης: στοχεύει στην 
αναγνώριση συγκεκριμένων αναγκών σχετικά με την ισορροπία 
επαγγελματικής-προσωπικής ζωής γυναικών  

• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: βασίζεται στις μονάδες 
Ευρωπαϊκής πιστοποίησης ECVET και απευθύνεται σε 
επαγγελματίες συμβούλους. 

• Εγχειρίδιο:  παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και 
καινοτόμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη 
γυναικών ως προς την ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής 
ζωής. 

• Εργαλειοθήκη: καινοτόμες βιωματικές 
δραστηριότητες/εργαλεία βασισμένα στο εγχειρίδιο του 
προγράμματος ώστε να ενισχύσουν επαγγελματίες συμβούλους  

 • Online εκπαιδευτική πλατφόρμα & Apps: απευθύνεται 
σε συμβούλους και εκπαιδευόμενους με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των γνώσεων τους.  

 
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 
 
Οι βασικοί ωφελούμενοι των προϊόντων του προγράμματος είναι 
οι σύμβουλοι (ΕΕΕΚ, επαγγελματίες ψυχικής υγείας). Οι τελικοί 
αποδέκτες είναι γυναίκες ωφελούμενες των υπηρεσιών οι οποίες 

αντιμετωπίζουν ζητήματα ισορροπίας επαγγελματικής-
προσωπικής ζωής. 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

Για την ανάπτυξη των εργαλείων που απευθύνονται 
αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες, μια λεπτομερής 
έρευνα ανάλυσης συνθηκών-αναγκών διεξήχθη από τους 
οργανισμούς-εταίρους του προγράμματος Ladies first!. Η 
ερευνητική μεθοδολογία περιείχε εθνική έρευνα σχετικά με την 
ισορροπία εργασιακής-προσωπικής ζωής γυναικών, ένα 
ερωτηματολόγιο με πιθανούς ωφελούμενους του προγράμματος 
καθώς και συνεντεύξεις με ειδικούς με στόχο την αναγνώριση 
αναγκών για το ζήτημα. Η τελική έκθεση θα είναι σύντομα 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος.  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Οι εταίροι του προγράμματος, βασιζόμενοι στα ερευνητικά 
αποτελέσματα, θα αναπτύξουν το προσχέδιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος κατά τη δεύτερη διακρατική συνάντηση στην 
Ρώμη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στους άξονες 
δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις. 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ….  
 

Επί του παρόντος οι  εταίροι του προγράμματος Ladies first! 
Ολοκληρώνουν την έρευνα υφιστάμενης κατάστασης  και 
σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικά 
εργαλεία.   
 

 
 
 
 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με πρόγραμμα;  Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.ladiesfirst-project.eu ή τη σελίδα στο 
Facebook και επικοινωνήστε μαζί μας.. 

http://www.ladiesfirst-project./

