
 

N.O.W 
NOW – Το New Opportunities for Women είναι ένα διεθνές 
δίκτυο συνεργατών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, 
την Ιρλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την 
Ισλανδία και την Πορτογαλία.  
Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα 
καθοδήγησης και κατάρτισης που θα υποστηρίξει όλες τις 
γυναίκες, ιδίως τις μετανάστριες, στο να αναπτύξουν την 
εμπιστοσύνη και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την 
επίτευξη των φιλοδοξιών τους.  
Αυτό το έργο δεν επικεντρώνεται μόνο στις γυναίκες, αλλά 
έχει επίσης ως στόχο να παρέχει στους άνδρες γνώσεις και 
δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να 
στηρίξουν τις γυναίκες.  
Ένα βασικό στοιχείο αυτού του έργου είναι η θεώρηση της 
«ηγεσίας» με την ευρύτερη έννοια, για παράδειγμα η σκέψη 
της ηγεσίας ως κοινωνική δεξιότητα, η οποία είναι 
απαραίτητη για να αποκτήσουν οι γυναίκες αυτοπεποίθηση 
και αυτογνωσία και να αναλάβουν την ευθύνη της 
προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης και να 
αναζητήσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες.  
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Συνεχίστε να εμπνέεστε: Γίνετε 
μέλος της κοινότητας πρακτικής 
και του MOOC μας! 
Οι 8 εταίροι του NOW έχουν σχεδιάσει συλλογικά 
υλικό και πόρους που θα υποστηρίξουν όλες τις 
γυναίκες και ειδικότερα τις μετανάστριες. Έχουμε 
επίσης ξεκινήσει την Κοινότητα Πρακτικής 
(Community of Practice - CoP) μέσω του LinkedIn, 
όπου οι ειδικοί από τις 8 χώρες θα μοιραστούν τις 
απόψεις τους και θα παρέχουν εργαλεία και 
τεχνικές. Τόσο το MOOC όσο και το CoP μας 
δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο 
μας ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωση του 
NOW, και διασφαλίζεται η προσέγγιση σε 
ευρύτερο κοινό 
 
Ενδιαφέρεστε για το NOW; Βρείτε μας εδώ: 
 
MOOC - http://nowmooc.eu/ 
 
NOW LinkedIn CoP - 
https://www.linkedin.com/company/now-eu  

Πιλοτική εφαρμογή & Βελτίωση 
Από τον Απρίλιο του 2021, οι εταίροι του έργου ξεκίνησαν 
το πιλοτικό πρόγραμμα NOW στις χώρες τους. Υπάρχουν 8 
εταίροι, από 8 χώρες της ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο.. 
 
Μέσω του πιλοτικού προγράμματος, βελτιώσαμε τις 
δεξιότητες καθοδήγησης (mentoring) των εκπαιδευτριών 
σε τοπικό, περιφερειακό, και εθνικό επίπεδο, 
προετοιμάζοντάς τις να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες 
σε γυναίκες μετανάστριες. Αυτές οι γυναίκες μετανάστριες 
εκπαιδεύτηκαν επίσης χρησιμοποιώντας τα περιεχόμενα 
της πλατφόρμας MOOC που είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα του έργου. Συνολικά θα εκπαιδευτούν 48 άτομα 
ως mentors και 24 γυναίκες μετανάστριες θα λάβουν 
καθοδήγηση (mentored). Τα σχόλια θα μας βοηθήσουν να 
βελτιώσουμε το περιεχόμενο του έργου NOW. 
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