
 

Το Έγγραφο Αναθεώρησης παρουσιάζει μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μία ανάλυση και αξιολόγηση 
των υπαρχόντων μαθησιακών περιβαλλόντων σχετικά με την προώθηση του αγώνα ενάντια στις 
προκαταλήψεις για το φύλο. Αναδεικνύει επίσης, τις ανάγκες για μάθηση και κατάρτιση των ομάδων 
στόχων ενώ περιλαμβάνει και την ανάλυση δεδομένων από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. 
 
Το έγγραφο συλλέγει πληροφορίες από τις Εθνικές Αναφορές από κάθε χώρα εταίρο οι οποίες 
εμπεριέχουν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των μοντέλων κατάρτισης και μια συλλογή καλών  
πρακτικών. Οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί από τα αποτελέσματα συνεντεύξεων με ομάδες εστίασης 
που διενεργούνται με εν δυνάμει δικαιούχους του προγράμματος FENCE  καθώς και μέσα από 
αποτελέσματα  συνεντεύξεων, με ειδικούς κατάρτισης, και μια διαδικτυακή έρευνα  η  οποία 
ολοκληρώθηκε από 179 ερωτηθέντες. 
 
Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των διατάξεων που ορίζει ο νόμος και της καθημερινής 
πρακτικής. Το γεγονός αυτό δεν υποδεικνύει ότι οι πολίτες παραβιάζουν το νόμο, αλλά ότι η ανισότητα 
των φύλων και οι διακρίσεις είναι ενσωματωμένα στην κοινωνική πρακτική. Απαιτείται μια 
συστηματική διαδικασία, που αφορά τη μάθηση μέσω μιας διαδικασίας προβληματισμού, παρά μέσω 
μιας θεωρητικής προσέγγισης. 
 
Η έρευνα δείχνει προτάσεις, προτιμήσεις και τάσεις ως προς τους τρόπους μάθησης: 

 Αποφυγή γενικών αναφορών. Αποφύγετε τις γενικές αναφορές και επιλέξτε θέματα που 
βασίζονται σε πραγματικές προσπάθειες. Αυτό μπορεί να περιορίσει το εύρος των νοημάτων και 
να είναι πιο αποτελεσματικό. 

 Συμπερίληψη της ποικιλομορφίας Συμπεριλάβετε την ποικιλομορφία σε θέματα φύλου ως μέρος 
του περιεχομένου. 

 Όλοι μας, ακόμη και εκείνοι που έχουν μεγαλύτερη επίγνωση, δείχνουμε μερικές φορές μια 
ασυνείδητη προκατάληψη φύλου· προτείνονται ασκήσεις/ παραδείγματα ανάλυσης των 
αντιδράσεών μας σε καθημερινές καταστάσεις. 

 Η μεικτή μάθηση είναι η κατάλληλη επιλογή για προσωπική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή με 
συνομηλίκους. Όμως, οι περισσότεροι ερωτηθέντες αισθάνονται επίσης άνετα με την 
ηλεκτρονική κατάρτιση. 

 Μαθήματα μικρής διάρκειας.  
 
Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός του προγράμματος μαθημάτων και της πλατφόρμας FENCE να 

ανταποκριθεί σε κάποια από τα γενικά κίνητρα των μαθητών, τα οποία έχουν προσδιοριστεί ως προς την 
εκπαίδευση: 

 Κοινωνικό: γνωρίζοντας νέους ανθρώπους στο μάθημα. 

 Λειτουργικό: βοηθώντας τους στην καθημερινή τους ζωή. 

 Εργασιακό: βοηθώντας τους να επιτύχουν έναν στόχο εργασίας (πιστοποιητικά/ διαπίστευση 
απαιτούνται κανονικά). 

 Εκπαιδευτικό: ένα μάθημα μπορεί να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για σπουδές σε κάποιο 
πανεπιστημιακό μάθημα (π.χ. το IELTS για σπουδές σε πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου 
όταν τα αγγλικά δεν είναι η μητρική σας γλώσσα). 

 Προσωπική ανάπτυξη: μάθηση για το καλό της αυτο-βελτίωσης. 

 

Διαβάστε το Έγγραφο Αναθεώρησης στον ιστότοπο FENCE! 
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Το πρώτο αποτέλεσμα: το Έγγραφο Αναθεώρησης   

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.. 

FENCE Website  

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/


 

Δραστηριότητες σε εξέλιξη: το 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

FENCE 

Ακολουθήστε μας στο Facebook 

  /EUprojectFENCE 
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Η κοινοπραξία FENCE εργάζεται για το Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE.  
Οι στόχοι του είναι:  

 Να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για θέματα ισότητας των φύλων. 

 Να οικοδομήσει την ικανότητα των φύλων. 

 Να ενδυναμώσει τους ανθρώπους να καταπολεμήσουν τη μεροληψία των φύλων στο δικό τους πλαίσιο.  
 
Οι ενότητες της Διδακτέας ύλης είναι:  

1. Εισαγωγή στο φύλο & την ισότητα. Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια εισαγωγή στο φύλο και την ισότητα. Οι 
ενότητες που διερευνήθηκαν είναι η ισότητα των φύλων, οι ρόλοι των φύλων και οι γνώσεις για τις θεωρίες. 

2. Εντοπισμός διακρίσεων και εκπαίδευση φύλου. Αυτή η ενότητα θα διερευνήσει πολιτικές, διακρίσεις στο 
χώρο εργασίας και στρατηγικές για αλλαγή. 

3. Δημιουργία θετικής οργανωτικής κουλτούρας. Αυτή η ενότητα θα διερευνήσει τη θετική ψυχολογία, την 
αυτοεκτίμηση, την επικοινωνία, την ηγεσία, την καθοδήγηση, την οικοδόμηση συμμαχιών και πειθούς. 

4. Πάρτε θέση για την ισότητα. Αυτή η ενότητα θα διερευνήσει καλές πρακτικές· παραδείγματα πρωτοβουλιών 
και εκστρατειών· προώθηση ίσων ευκαιριών σε κάθε χώρα· διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν 
ισότητα· «δίκαιη» πρόσληψη υπαλλήλων στο εργασιακό περιβάλλον. 

5. Στερεότυπα και ασυνείδητη προκατάληψη φύλου. Αυτή η ενότητα θα διερευνήσει στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο και τις μικροεπιθέσεις. 
6. Αναλάβετε δράση - Κάντε μια αλλαγή! Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει μονάδες προβληματισμού για την 

ισότητα των φύλων, αγκαλιάζοντας την ισότητα των φύλων και το αντίκτυπο της ισότητας των φύλων. 
 
Για την εισαγωγή και σύνοψη όλων των ενοτήτων, θα υπάρχει διαθέσιμη μια ενότητα Επισκόπησης σε όλες τις 
γλώσσες των εταίρων. 
Το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE θα μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα e-learning που βρίσκεται υπό ανάπτυξη. 
Μεταβείτε στη σελίδα FENCE στο Facebook για να ενημερώνεστε για μελλοντικές ευκαιρίες και να είστε οι πρώτοι που 
θα γνωρίζουν για το περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί. 

 

Επόμενα βήματα 

The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect 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. 

 Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας FENCE η οποία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, θα διευκολύνει την 

ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο χώρο. Θα παρέχει πρόσβαση σε πόρους του έργου, κοινωνική δικτύωση, 

ειδήσεις, χρήσιμες πληροφορίες και επερχόμενες εκδηλώσεις του έργου. Εν τέλει, θα παρέχει  και στους 

ενδιαφερόμενους πρόσβαση στους σχετικούς πόρους. 

 Η ανάπτυξη του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος FENCE θα παρέχει αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης 

και θα παρουσιάσει το περιεχόμενο σε αρθρωτά μικρά κομμάτια που θα είναι σε θέση να παρέχουν μια μαθησιακή 

εμπειρία που πραγματοποιείται σε εύθετο χρόνο. Θα περιλαμβάνει μαθησιακές δραστηριότητες που μπορούν να 

διεξαχθούν συγχρονισμένα ή ασύγχρονα και επίσης ιστορίες και μελέτες περιπτώσεων. Εν τέλει, θα παρέχει 

υποστήριξη μεταξύ ομότιμων και χρήσιμη επικοινωνία. 

 Η ανάπτυξη της εφαρμογής για κινητά FENCE θα είναι μέρος των ψηφιακών εργαλείων του έργου. Θα 

αναπτυχθεί σε πλατφόρμες για κινητά (Android). Η εφαρμογή για κινητά θα αναπτυχθεί με βάση τη διαδραστική 

ψηφιακή πλατφόρμα FENCE και το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον, και θα είναι διαθέσιμη για λήψη 

(εγκατάσταση) μέσω της πλατφόρμας των έργων και στο κατάστημα Google Play. Μέσω της εφαρμογής για κινητά, 

οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου και στις ηλεκτρονικές διδακτικές ενότητες. 

 

Ιστότοπος FENCE   

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/?modal=admin_todo_tour
https://fence-project.eu/

