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      1. Περίληψη των κυριότερων σημείων 

 

Καλώς ήλθατε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα FENCE, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση 

περιστατικών διάκρισης που οφείλονται στο φύλο.  

 

Αυτός ο Μεθοδολογικός Οδηγός είναι σχεδιασμένος με σκοπό την υποστήριξη τόσο των 

εκπαιδευτών/ριών ενηλίκων όσο και των ίδιων των εκπαιδευόμενων. Ποιοι είναι οι στόχοι 

του; Με ποιον τρόπο οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να ωφεληθούν από τα παραγόμενα 

αποτελέσματα του εν λόγω έργου; Ο κύριος στόχος του παρόντος οδηγού είναι να 

προσφέρει συγκεκριμένες οδηγίες/ κατευθύνσεις στους άμεσα ενδιαφερόμενους/ες σχετικά 

με το πώς να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πακέτο στις δραστηριότητές τους και πώς να 

αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που απορρέουν από αυτό. 

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες που εντοπίστηκαν 

στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2019, στην αρχή του έργου FENCE. Η γνώση που 

αποκτήθηκε από την έρευνα έχει στηρίξει ολόκληρο το έργο και είναι διαθέσιμη σε μια 

έκθεση επισκόπησης, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: The FENCE review paper  

       

Ακολουθεί μια σύντομη απόδοση (περίληψη) του περιεχομένου αυτού του οδηγού: 

 

▪ Γιατί είναι σημαντικό ζήτημα η προκατάληψη φύλου και ποια είναι τα προβλήματα 

που απορρέουν από αυτή; 

▪ Γιατί χρειάζεται η εκπαίδευση; 

▪ Πληροφορίες για την έρευνα του FENCE, στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του 

προγράμματος μαθημάτων. 

▪ Πώς να κατανοήσετε το κοινό σας και τι πρέπει να λάβετε υπόψη. Παραδείγματα 

πιθανών περιορισμών/εμποδίων που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως γλωσσικά ή 

πολιτισμικά.  

▪ Πώς να προσεγγίσετε ως εκπαιδευτής/ρια τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία. Συμβουλές και τεχνικές καθοδήγησης και για τα δύο πλαίσια. 

▪ Προτάσεις σχετικά με το πώς οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να αξιοποιήσουν στο 

έπακρο τα προσφερόμενα αποτελέσματα του προγράμματος FENCE. 

▪ Πρακτική βοήθεια για να ξεκινήσετε. 

▪ Λεπτομέρειες για τις επτά (7) ενότητες. 

▪ Μελέτες περιπτώσεων και «ιστορίες επιτυχίας». 

▪ Δραστηριότητες αξιολόγησης και τρόποι χρήσης τους. 

▪ Προτάσεις για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον σας αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

έμφυλων προκαταλήψεων. 

 

 

 

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

 

Η προκατάληψη του φύλου είναι η τάση να προτιμάται το ένα φύλο έναντι του άλλου. Είναι 

μια μορφή ασυνείδητης ή σιωπηρής προκατάληψης, η οποία φανερώνεται όταν ένα άτομο 

εκδηλώνει ασυνείδητα ορισμένες στάσεις και στερεότυπα σε ένα άλλο άτομο ή ομάδα 

ανθρώπων. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο κατανοεί και αλληλοεπιδρά με 

τους άλλους. 

 

Το πρόγραμμα FENCE αναγνωρίζει ότι η προκατάληψη και τα στερεότυπα για το φύλο 

εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Τα έμφυλα 

στερεότυπα περιορίζουν την ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και των ικανοτήτων τόσο των 

γυναικών όσο και των ανδρών, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες, καθώς 

και γενικότερα τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στη ζωή.  

 

Η λέξη FENCE προκύπτει από το ακρωνύμιο της φράσης “Fighting Gender Bias and 

Contributing to Gender Equity”. Ο κύριος στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να στηρίξει 

τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας των φύλων, 

δημιουργώντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τη διαχείριση περιστατικών ανισότητας που 

βασίζονται στο φύλο.  

 

Τα στερεότυπα και οι έμφυλες προκαταλήψεις μπορούν να προκαλέσουν περιστατικά 

άνισης και άδικης μεταχείρισης και να επηρεάσουν την προσωπική και, κατά συνέπεια, την 

κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων: την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά στο σπίτι, την 

επιλογή επαγγέλματος καθώς και την εξωτερική εμφάνιση. Οι διακρίσεις και η ανισότητα σε 

βάρος των γυναικών απαιτούν συνεχείς και συντονισμένες δράσεις, καθώς και εργαλεία 

κατάρτισης που θα βοηθήσουν τις ομάδες, τους οργανισμούς και τα άτομα να 

ενδυναμωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα φύλου.  

 

Το πρόγραμμα FENCE περιλαμβάνει δράσεις ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για 

άτομα που προορίζονται ως δημόσιο προσωπικό στις τοπικές αρχές και τους δημόσιους 

φορείς, τις υπηρεσίες κοινωνικών υποθέσεων και τα μέλη των ΜΚΟ και των  ΟΚΠ, τους/τις 

ηγέτες/ηγέτιδες, τους/τις εκπροσώπους που εργάζονται στον τομέα της ισότητας των φύλων 

ή της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Η εκπαίδευση FENCE είναι διαθέσιμη και κατάλληλη για όποιον/όποια ενδιαφέρεται για την 

ισότητα των φύλων, τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τον τρόπο καταπολέμησής τους.  

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης δημιουργήθηκε από επτά εταίρους από έξι χώρες, οι οποίοι 

δημιούργησαν ένα εταιρικό σχήμα για να εκπονήσουν αυτό το έργο που χρηματοδοτείται 

από το Erasmus+. 
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Οι εταίροι έχουν εμπειρία πάνω σε διαφορετικές πτυχές του θέματος. Πρόκειται για 

συμβούλους διαχείρισης, ειδικούς ανθρώπινου δυναμικού, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα που συνεργάζονται με μειονοτικές ομάδες και οργανισμούς 

κατάρτισης. 

 

Οι εταίροι είναι: 

 

• Dacorum Council for Voluntary Service (Aγγλία). Πρόκειται για μία φιλανθρωπική 

οργάνωση που παρέχει εθελοντικές υπηρεσίες στην τοπική κοινότητα. Είναι 

επικεφαλής του έργου για το πρόγραμμα FENCE. 

• CSI (Κύπρος). Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι ένας οργανισμός έρευνας και 

ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας με 

σκοπό τη δημιουργία θετικών αλλαγών. 

• Documenta (Ισπανία). Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εστιάζει 

στον τομέα της εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. 

• Gripen  (Ρουμανία). Πρόκειται για έναν καινοτόμο οργανισμό στον τομέα των 

ψηφιακών υπηρεσιών με έμφαση στην έρευνα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. 

• Inova (Αγγλία). Πρόκειται για μια εταιρεία που παρέχει συμβουλές σε γυναίκες. 

Ενδιαφέρεται για ζητήματα φύλου, ίσων ευκαιριών, επιχειρηματικότητας και 

εξέλιξης της σταδιοδρομίας. 

• Programma Integra (Ιταλία). Πρόκειται για έναν κοινωνικό συνεταιρισμό που 

προωθεί την κοινωνική ένταξη. 

• Xenios Polis (Ελλάδα). Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και 

εκπαιδευτικό οργανισμό που ασχολείται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και την κοινωνική πρόνοια. 

 

Αυτός ο οδηγός απευθύνεται σε εκπαιδευτές/ριες ενηλίκων που θα ήθελαν να 

πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση FENCE διαδικτυακά ή πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και 

σε εκπαιδευόμενους/ες που επιθυμούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους για την ισότητα 

των φύλων ανεξάρτητα ή με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή/μιας εκπαιδεύτριας. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.communityactiondacorum.org/
http://csicy.com/
http://www.documenta.es/index.php/en/
http://www.gripeneurope.eu/
https://www.inovaconsult.com/
https://www.programmaintegra.it/wp/
http://www.xeniospolis.gr/
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Ο οδηγός παρουσιάζει πρώτα το σκεπτικό του έργου και πώς αυτό προέκυψε. Στη συνέχεια, 

εξετάζει τη βασική έρευνα στην οποία βασίστηκε η εκπαίδευση. Λεπτομερής βάση δίνεται 

σε διαφορετικό κοινό και τις ανάγκες του, μέσω χρήσιμων συμβουλών για εκπαιδευτές/ριες 

ενηλίκων ακολουθούμενες από συμβουλές για τα εκπαιδευόμενα άτομα. 

 

 

Καλώς ορίσατε σε αυτόν τον οδηγό. Ελπίζουμε να σας αρέσει. 
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3. Γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων; 

 

Τα έμφυλα στερεότυπα μπορούν να περιορίσουν τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των 

φύλων. Η κατάσταση αυτή δύναται να επηρεάσει την εκπαιδευτική και την επαγγελματική 

ανάπτυξη των ατόμων αυτών λόγω των βαθιά εδραιωμένων στάσεων, αξιών και κανόνων 

έναντι ορισμένων φύλων. Τα στερεότυπα και η προκατάληψη για το φύλο μπορούν να 

προκαλέσουν στρεβλές αντιλήψεις λόγω (για παράδειγμα) του επαγγέλματος, της 

εμφάνισης και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, με αποτέλεσμα την άνιση 

και την άδικη μεταχείρισή τους.  

 

Η ύπαρξη έμφυλων στερεοτύπων μπορεί, επίσης, να επηρεάσει τους οργανισμούς και τις 

εταιρείες. Επιπλέον, η αναπαραγωγή και η διαιώνισή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός εχθρικού περιβάλλοντος εργασίας, που μελλοντικά θα κλονίσει τη φήμη 

των οργανισμών, καθώς και την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. 

 

Η άμβλυνση των έμφυλων στερεοτύπων είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη της 

ισότητας. Η ισότητα των φύλων είναι μία από τις σημαντικότερες αρχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) και έχει στόχο να διασφαλίσει ότι όλα τα φύλα είναι ελεύθερα να ζουν χωρίς 

διακρίσεις. Τα δικαιώματα και η ισότητα των ευκαιριών των φύλων πρέπει να 

διασφαλίζονται και να προστατεύονται. Η σημασία της αντιμετώπισης της μεροληψίας 

μεταξύ των φύλων έχει αναγνωριστεί από την ΕΕ και αυτό το έργο συνδέεται και με άλλες 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (βλ. Gender Equality Policy, the Strategy for Equality between 

women and men and the Gender Equality Horizon 2020). 

 

Ωστόσο, αν και η ισότητα των φύλων είναι βασικός ευρωπαϊκός στόχος, δεν έχει ακόμη 

επιτευχθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ και περισσότεροι από το ένα τρίτο των Ευρωπαίων 

πιστεύουν ότι τα στερεότυπα του φύλου αντικατοπτρίζονται στα επαγγέλματα, στην 

ευρύτερη οικονομική εξάρτηση των γυναικών και στην άνιση κατανομή της εργασίας και των 

ευθυνών. Αυτά τα ευρήματα ισχύουν για όλα τα κράτη της ΕΕ και στην περίπτωσή μας, στις 

συμμετέχουσες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και Ρουμανία). 

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων (EIGE-European Institute for Gender Equality 2020) μετρά 

πόσο απέχουν τα κράτη μέλη από την επίτευξη της ισότητας των φύλων χρησιμοποιώντας 

μια κλίμακα βαθμολόγησης από το 1 έως το 100 (1 πλήρη ανισότητα – 100 πλήρη ισότητα). 

Σύμφωνα με τον δείκτη: 72% για την Ισπανία, 63,5% για την Ιταλία, 56,9% για την Κύπρο, 

54,4% για τη Ρουμανία και 52,2% για την Ελλάδα.  

 

Αυτό δείχνει ότι οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων πρέπει να 

συνεχιστούν ή και να ενταθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εμπλεκόμενοι/ες 

μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους και να έχουν ίσες ευκαιρίες στην κοινωνία. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
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4. Η έρευνα επισκόπησης και το πρόγραμμα σπουδών FENCE 

 

Το πρόγραμμα σπουδών FENCE βασίστηκε στα αποτελέσματα της έρευνας επισκόπησης, η 

οποία ανήκει στο βασικό/πρωταρχικό στάδιο του προγράμματος: The FENCE review paper. 

Η δημιουργία αυτού του προγράμματος αποτελεί θεμελιώδες παραδοτέο του έργου.  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έξι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζοντας την τρέχουσα 

κατάσταση, την κατάρτιση σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο και τον βαθμό στον οποίο 

διδάσκεται το αντικείμενο σε πανεπιστημιακό επίπεδο. 

 

Η Έρευνα Επισκόπησης περιέχει λεπτομέρειες για το νομικό και κοινωνικό πλαίσιο που 

ισχύει σε κάθε χώρα και μια συλλογή καλών πρακτικών με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι 

αναγνώστες/ριες. Επιπλέον, αναλύονται τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με πιθανούς 

δικαιούχους και ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και μια σχετική έρευνα με σκοπό την 

καλύτερη κατανόηση του προγράμματος σπουδών. 

 

Η έρευνα τόνισε την ανάγκη να συμπεριληφθούν διάφορα θέματα στην εκπαίδευση του 

FENCE, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις παραλείπονται, όπως για παράδειγμα: 

 

• ένταξη της διαφορετικότητας σε θέματα φύλου 

• ασυνείδητη προκατάληψη φύλου 

• ανάλυση καθημερινών καταστάσεων 

• πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα 

 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας, η ομάδα του έργου δημιούργησε ένα 

προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δοκιμάστηκε με ομάδες -στόχους, 

καθώς και ψηφιακούς πόρους -συμπεριλαμβανομένης μιας ιστοσελίδας και μιας 

πλατφόρμας κατάρτισης- και ένα βιβλίο πολιτικών για τον τρόπο βελτίωσης και εφαρμογής 

πολιτικών ισότητας των φύλων στο μέλλον. 

 

5. Γιατί είναι χρήσιμο το πρόγραμμα σπουδών FENCE; 

 

Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα έργου του FENCE 

καταδεικνύει την ανάγκη εκπαίδευσης σε ζητήματα φύλου, η οποία αναμένεται να βοηθήσει 

τους ανθρώπους να καταπολεμήσουν την προκατάληψη και τα στερεότυπα στην καθημερινή 

ζωή. Το παραπάνω ενισχύθηκε από την αρχική έρευνα της ομάδας (2019) όπως 

αποδεικνύεται στο: the FENCE review paper 

 

Στον χώρο εργασίας μπορούν να εντοπιστούν πολλά παραδείγματα ανισότητας ανάμεσα στα 

δύο φύλα. Για παράδειγμα: 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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• Στον τομέα της εκπαίδευσης τείνουμε να βλέπουμε πολλές γυναίκες σε ρόλους 

διδασκαλίας και υποστήριξης και έναν δυσανάλογο αριθμό ανδρών σε ανώτερους 

ρόλους ως αναπληρωτές προϊσταμένων και διευθυντών. Ομοίως στο πεδίο της 

υγειονομικής περίθαλψης παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός ανδρών σε 

ανώτερους/ διοικητικούς ρόλους. 

 

• Οι διακρίσεις λόγω του φύλου παίρνουν πολλές μορφές και αγγίζουν πολλές πτυχές 

της ζωής μας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των 

ανδρών και των γυναικών, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για θέσεις εργασίας 

ανάλογα με το φύλο, την ανάγκη να συμβιβαστούν οι απαιτήσεις της εργασίας και 

της ιδιωτικής ζωής, τους ρόλους των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία, τις 

διακρίσεις φύλου μεταξύ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη βία κατά των 

γυναικών. 

 
Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεροληψία φύλου ανά πάσα στιγμή, αλλά 

δεν το αντιλαμβάνεται απαραίτητα, ούτε γνωρίζει πώς να αντιδράσει. Ομοίως, μπορεί να 

μην ξέρουμε πώς να καλλιεργήσουμε μια θετική κουλτούρα στον χώρο εργασίας για να 

αποτρέψουμε την προκατάληψη εξαρχής ούτε πώς να καταπολεμήσουμε τις βαθύτερες 

αιτίες αυτής της μεροληψίας. 

 

Το εν λόγω έργο και το πρόγραμμα σπουδών που το συνοδεύει έχουν σχεδιαστεί για να 

κάνουν ακριβώς αυτό. 

 

Οι στόχοι του προγράμματος σπουδών του FENCE περιλαμβάνουν: 

 

• ενημέρωση των ατόμων και των οργανώσεων σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων 

• διαχείριση ζητημάτων φύλου 

• ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις που 

αφορούν το  φύλο στο δικό τους πλαίσιο (π.χ. μέσω της έναρξης 

πρωτοβουλιών/εκστρατειών στον χώρο εργασίας τους) 

• υποστήριξη των εκπαιδευτών ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η 

δέσμευση, η διαχείριση πληροφοριών, η αξιολόγηση και η ερμηνεία, ο πειραματισμός, η 

επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων. 

 

6.   Ποιος μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα σπουδών του FENCE; 

 

Το FENCE απευθύνεται σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις 

του/της σε θέματα ισότητας και ενδιαφέρεται για τον τρόπο προώθησής της. Το μάθημα έχει 

σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα, κυρίως στον δημόσιο και εθελοντικό τομέα, να 

αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις που αφορούν στο 

φύλο. 
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Τα παραγόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, λοιπόν, απευθύνονται σε ενήλικες και 

είναι κατάλληλα τόσο για τα άτομα που μελετούν τις διδακτικές ενότητες του FENCE από 

απόσταση όσο και για τις ομάδες ατόμων που καθοδηγούνται από έναν/μία εκπαιδευτικό. 

Και στις δύο περιπτώσεις, αυτός ο οδηγός αναφέρεται στα άτομα που παρακολουθούν το 

μάθημα ως «εκπαιδευόμενοι/ες». Το υλικό απευθύνεται, επίσης, σε διαμεσολαβητές/ριες 

που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση FENCE στη δική τους εργασία. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι επαγγελματίες αναφέρονται ως «διευκολυντές/ντριες» και ως 

«εκπαιδευτές/τριες». 

 

Το μάθημα είναι κατάλληλο για χρήση από οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους, τόσο για 

το προσωπικό όσο και για εθελοντές. Τα υλικά του FENCE είναι περιεκτικά, δωρεάν στη 

χρήση, ευέλικτα και προσαρμόσιμα για διαφορετικά είδη κοινού. Αξιοποιούν μια ποικιλία 

πληροφοριών, αλλά και βίντεο, παιχνίδια, ερωτήσεις προβληματισμού και μελέτες 

περίπτωσης για να ευαισθητοποιήσουν αναφορικά με τα προβλήματα που σχετίζονται με το 

φύλο και να δώσουν ιδέες για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. 

 

Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση σε: 

 

• Δημόσιους φορείς 

• ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) 

• Κέντρα Κοινωνικής Οργάνωσης 

• Οργανισμούς Μετανάστευσης 

• Οργανισμούς τρίτου τομέα (φιλανθρωπικά ιδρύματα) 

• Τοπικές Οργανώσεις 

• Κοινωνικές Υπηρεσίες 

 

7.   Πώς να ξεκινήσω; 

 

            
 

Το πρώτο βήμα είναι να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (FENCE website). 

Στο μενού υπάρχει η επιλογή «Ηλεκτρονική Μάθηση». Στο πεδίο αυτό είναι διαθέσιμο το 

πρόγραμμα σπουδών FENCE. Για να αποκτήσετε πρόσβαση θα χρειαστεί να εγγραφείτε 

https://fence-project.eu/
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χρησιμοποιώντας το email σας, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο σύνδεσμος 

εγγραφής είναι εδώ (here). Μετά την εγγραφή μπορείτε να συνδεθείτε εδώ (here). Κάθε 

χρήστης διαθέτει τον δικό του λογαριασμό και δεν μοιράζεται τις πληροφορίες του με 

άλλους χρήστες. 

 

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας που 

εμφανίζει όλες τις διαθέσιμες ενότητες, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω. Κάνοντας κλικ 

σε μια ενότητα, μπορείτε να βρείτε τη σύντομη περιγραφή της. Η Διδακτική Ενότητα 1 

«Γενική επισκόπηση» περιέχει πληροφορίες για όλες τις άλλες ενότητες. Κάθε διδακτική 

ενότητα, εκτός από την πρώτη, αποτελείται από έναν αριθμό κεφαλαίων και υποενοτήτων 

που καλύπτουν ένα ευρύ πλαίσιο θεμάτων, καθώς και από ένα πεδίο με διαφορετικά είδη 

δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, κάντε κλικ στον 

τίτλο της ενότητας. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://fence-project.eu/register/
https://fence-project.eu/login/
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     8.  Εφαρμογή του προγράμματος σπουδών FENCE σε ομάδες 

 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του FENCE είναι 

καθοδηγητικός, υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός προς τους εκπαιδευόμενους/ τις 

εκπαιδευόμενες.  

 

Αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να διδαχθεί είτε σε ομάδες είτε μεμονωμένα σε 

άτομα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές και μέθοδοι που πρέπει οι 

εκπαιδευτές/ριες να λάβουν υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος. 

 

α. Κατανόηση του κοινού 

Εάν είστε εκπαιδευτικός που ασχολείστε με την εκπαίδευση εργαζομένων ή 

εκπαιδευομένων σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, το Πρόγραμμα Σπουδών FENCE έχει 

σχεδιαστεί για να είναι εύκολο στη χρήση. 

 

Το πρώτο βήμα είναι να προσδιορίσετε το κοινό σας – ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες σας; 

Μπορείτε, για παράδειγμα, να συνεννοηθείτε με μη φυσικούς ομιλητές που έχουν 

διαφορετικές προσδοκίες από το μάθημα ή με άτομα που κατέχουν υψηλές θέσεις στις 

οργανώσεις τους και πιστεύουν ότι είναι ήδη σε θέση να αντιμετωπίσουν ζητήματα φύλου 

χωρίς καμία περαιτέρω εκπαίδευση. 

 

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη, για να σας βοηθήσουν να 

διαμορφώσετε το μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών σας: 

 

• Η γλώσσα 

Ποιες είναι οι γνώσεις των εκπαιδευομένων στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε; Πριν 

ξεκινήσετε το εκπαιδευτικό σας πρόγραμμα, πληροφορηθείτε για τυχόν ανάγκες των 

εκπαιδευομένων σας που σχετίζονται με την ικανότητα κατανόησης, γραφής ή ομιλίας της 

γλώσσας στην οποία θα διδάξετε. Εάν χρειάζεται, ζητήστε να φέρουν έναν μεταφραστή/ μια 

μεταφράστρια στη συνεδρία. 

 

Ενδεχομένως να εργάζεστε με άτομα που έχουν περιορισμένες γλωσσικές δεξιότητες. Σε 

αυτήν την περίπτωση, το υλικό μπορεί να προετοιμαστεί/ελεγχθεί πριν από τη συνεδρία και 

να μεταφραστεί εάν είναι απαραίτητο. Είναι επίσης χρήσιμο να προετοιμάσετε ένα 

γλωσσάρι με βασικούς όρους, εάν κρίνετε ότι αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό θα βοηθήσει τους 

εκπαιδευόμενους/ες να κατανοήσουν βασικές έννοιες. 

 

Μπορεί επίσης να διδάξετε σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, 

δυσορθογραφία, μεταξύ άλλων. Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι πιθανές ανάγκες 
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τους πριν από την εκπαίδευση και να συζητήσετε για τα εργαλεία και τα υλικά που μπορείτε 

να παράσχετε για την υποστήριξη της μάθησή τους. 

 

Σκεφτείτε προσεκτικά την ορολογία που χρησιμοποιείτε, καθώς και την απλοποιημένη 

γλώσσα. Εάν ένα άτομο αναφέρει ότι δεν καταλαβαίνει μια έννοια ή μια λέξη, προσπαθήστε 

να το εξηγήσετε με διαφορετικό τρόπο. 

 

Συνεχίστε να επικοινωνείτε με τους εκπαιδευόμενους/ τις εκπαιδευόμενες κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης για να διασφαλίσετε την κατανόησή τους σε όλο το πρόγραμμα. Επίσης, 

ένας καλός τρόπος για να ελέγξετε τον βαθμό κατανόησής τους είναι να κάνετε μια ερώτηση 

σχετικά με τις εμπειρίες ή τις σκέψεις τους για το θέμα. Εάν οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι σε 

θέση να παρέχουν τη δική τους εικόνα, αυτό είναι ένα καλό σημάδι. 

 

• Το πολιτισμικό υπόβαθρο 

Εάν εργάζεστε με άτομα με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή με άτομα με διαφορετικές 

προσωπικές εμπειρίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης και αντιπροσώπευσης των 

φύλων στην κοινωνία, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το πολιτισμικό τους υπόβαθρο επηρεάζει 

τις αντιλήψεις τους για την ισότητα των φύλων. Η συζήτηση μπορεί να βοηθήσει στην 

αποκάλυψη του βαθμού που διαφέρουν οι απόψεις και οι εμπειρίες μεταξύ τους και να 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 

Είναι πολύ σημαντικό να θεσπιστούν ορισμένοι βασικοί κανόνες πριν από την έναρξη της 

εκπαίδευσης.  

 

• Να είστε προετοιμασμένοι για τυχόν ερωτήσεις και να υπολογίσετε ότι μπορεί να 

αμφισβητηθείτε και να νιώσετε πίεση. 

• Να είστε άνετοι. 

• Να είστε ειλικρινείς ως προς τις προκλήσεις που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε. 

• Να έχετε τη δική σας άποψη και να συμμετέχετε στη συζήτηση. 

• Να είστε ανοιχτοί στις ιδέες. 

• Να αναπτύξετε εμπιστοσύνη και να προσφέρετε δημιουργικές ιδέες ο ένας στον 

άλλο. 

• Να σέβεστε ο ένας τις ιδέες του άλλου. Δε σημαίνει ότι είναι λανθασμένες επειδή 

διαφέρουν από τις δικές σας. 

• Να είστε ο εαυτός σας, να είστε αυθεντικοί. 

Είναι σημαντικό να σέβεστε ο ένας τον άλλον και να σχολιάζετε τις ιδέες των άλλων με 

κόσμιο τρόπο. 
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• Κατάσταση απασχόλησης 

Μπορεί να εκπαιδεύετε μέλη του προσωπικού ή εθελοντές/τριες, καθένας από τους οποίους 

μπορεί να χρειάζεται διαφορετική προσοχή. Εάν εκπαιδεύετε εθελοντές/ριες, να έχετε 

υπόψη σας το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να είναι άνεργοι/ες και να αναζητούν εργασία. 

Τα μέλη του προσωπικού μπορεί να κλήθηκαν να παρευρεθούν από τη διεύθυνση και να 

επιδεικνύουν ελάχιστο ή καθόλου ενδιαφέρον για το θέμα. Από την άλλη πλευρά, οι 

εθελοντές/ριες και όσοι/όσες αναζητούν εργασία, μπορεί να έχουν το ενδιαφέρον να 

παρακολουθήσουν αλλά λίγο χρόνο ώστε να δεσμευτούν στο πρόγραμμα σπουδών. Σε 

αυτήν την περίπτωση, σκεφτείτε πώς μπορείτε να οργανώσετε την εκπαιδευτική διαδικασία, 

ώστε να είναι πιο κατάλληλη για τις ανάγκες τους. Ίσως μπορούν να προσδιορίσουν 

συγκεκριμένες γνώσεις που θα ήθελαν να αποκτήσουν και να μπορούν να επικεντρωθούν σε 

αυτό. 

Και στις δύο περιπτώσεις η ευελιξία είναι το κλειδί. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί 

για να εκτελείται όσο πιο γρήγορα ή αργά το επιτρέπει ο χρόνος του εκπαιδευόμενου/ της 

εκπαιδευόμενης και οι επιμέρους ενότητες μπορούν να επανεξεταστούν και να 

αναθεωρηθούν εφόσον απαιτείται. 

• Εμπειρία 

Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν συχνά διαφορετικές αντιλήψεις για την ισότητα των φύλων 

και τις προκαταλήψεις, που συχνά διαμορφώνονται από την προσωπική τους εμπειρία. 

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

εκπαίδευσης όσον αφορά τις προκαταλήψεις φύλου, καθώς πιστεύουν ότι ήδη γνωρίζουν ή 

κατανοούν αρκετά για το θέμα. Μπορεί να χρειαστεί συζήτηση για να αναδειχθούν αυτές οι 

διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες. Πολλές από τις ενότητες και τις περιπτωσιολογικές 

μελέτες που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία συζήτησης. 

Οι διαφορές στις υπάρχουσες αντιλήψεις και εμπειρίες μπορεί επίσης να είναι μια μεγάλη 

ευκαιρία μάθησης στο πλαίσιο της ομάδας. Μέσα από τη συζήτηση και τον  προβληματισμό 

μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τις εμπειρίες και τις γνώσεις του άλλου. 

• Μαθησιακό στυλ 

Είτε είστε εκπαιδευόμενος/η που εργάζεται εξ αποστάσεως είτε εκπαιδευτικός που 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για να διδάξει ένα μάθημα πρόσωπο 

με πρόσωπο, θα διαπιστώσετε ότι αυτό μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά στυλ 

μάθησης. Το μάθημα περιέχει υλικό για διαδραστική μάθηση, για συζήτηση, για 

προβληματισμό, για ήσυχη μελέτη, για εργασία στο σπίτι, μαζί με πρακτικά παραδείγματα  

και βίντεο σχεδιασμένα για να απεικονίσουν την καθημερινή εφαρμογή της ισότητας των 

φύλων. 

 

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών μπορούν, για παράδειγμα, να μετατραπούν σε 

ομαδικές συνεδρίες παιχνιδιού ρόλων στις οποίες οι εκπαιδευόμενοι/ ες ενθαρρύνονται να 

βιώσουν προκατάληψη φύλου, όπως φαίνεται στα βίντεο ή περιγράφεται στις μελέτες 

περιπτώσεων. 
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Η ομαδική συζήτηση μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση οποιουδήποτε θέματος, 

ιδιαίτερα εάν παρουσιάζεται στην ομάδα ένα σενάριο ή ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. 

 

Η χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το Mentimeter, το Google Forms και το Kahoot μπορεί 

επίσης να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε τη μέγιστη αφοσίωση και συμμετοχή των 

εκπαιδευομένων, καθώς και να προσδιορίσετε το επίπεδο κατανόησης και 

ευαισθητοποίησής τους. Αυτό θα ενθαρρύνει επίσης τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση και 

θα δημιουργήσει ένα διασκεδαστικό και ελκυστικό στοιχείο στην παράδοση του μαθήματος. 

 

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών/ριών 

 

Ο/Η εκπαιδευτής/ρια του μαθήματος FENCE, πρέπει να διαθέτει ορισμένες βασικές 
δεξιότητες κατά τη διδασκαλία μιας ομάδας (πρόσωπο με πρόσωπο), όπως: 

 

Όνομα δεξιότητας Παραδείγματα Πώς να αναπτύξω αυτή τη 
δεξιότητα; 

Επικοινωνιακές δεξιότητες Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
 
-Δυνατότητα ομιλίας σε 
μεγαλύτερες ομάδες 
ανθρώπων 
 
-Ικανότητα επεξήγησης 
νέων ιδεών και εννοιών 
 

Οι επικοινωνιακές 
δεξιότητες μπορούν να 
οικοδομηθούν μέσω της 
εξάσκησης. Με την 
εξάσκηση, θα αποκτήσετε 
μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για την 
ικανότητά σας να 
μεταφέρετε ιδέες και να 
μιλάτε με σιγουριά 
μπροστά σε πλήθη. 
 
 
 
Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε 
υπάρχοντα πρότυπα για 
να παρατηρήσετε και να 
μάθετε από τις 
αποτελεσματικές 
επικοινωνιακές τους 
δεξιότητες. 
Παρακολουθήστε 
διαδικτυακά βίντεο με 
παραδείγματα 
αποτελεσματικών 
επικοινωνιών και 
σημειώστε πώς μπορείτε 
να υιοθετήσετε αυτές τις 
δεξιότητες. 
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Μπορείτε να αναπτύξετε 
την ικανότητά σας να 
επικοινωνείτε με άλλους 
και να μεταφέρετε ιδέες 
παρατηρώντας επίσης τον 
εαυτό σας. Καταγράψτε 
ένα βίντεο που 
παραδίδετε ένα μέρος 
αυτού του εκπαιδευτικού 
υλικού και 
παρακολουθήστε το ξανά. 
Τι μπορείτε να μάθετε 
από αυτό; 

Βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής 
 

Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
 
-Δυνατότητα επικοινωνίας 
με άλλους μέσω email 
(αποστολή υπενθυμίσεων 
συνεδρίας, οδηγίες για 
την τοποθεσία) 
-Χρήση προγραμμάτων 
όπως το Microsoft Word 
και το PowerPoint για την 
επεξεργασία υλικού για το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο 
FENCE. 
 
 

Μπορείτε να αναπτύξετε 
βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής 
μαθαίνοντας από άλλους,  
μέσω διαδικτυακών 
μαθημάτων ή απλά μέσω 
του YouTube. Υπάρχει 
άφθονο εκπαιδευτικό 
υλικό στο διαδίκτυο που 
θα σας προετοιμάσει για 
τις βασικές δεξιότητες 
πληροφορικής που 
απαιτούνται για την 
παράδοση του 
εκπαιδευτικού μαθήματος 
FENCE. 
 

Οργανωτικές δεξιότητες Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
- δυνατότητα οργάνωσης 
συνεδριών και ημερίδων, 
 
-δυνατότητα οργάνωσης 
υλικού και σημειώσεων 
για κάθε συνεδρία, 
 
-δυνατότητα 
παρακολούθησης των 
μαθητών που 
παρακολουθούν τις 
συνεδρίες. 
 

Για να αναπτύξετε 
οργανωτικές δεξιότητες, 
υπάρχουν πολλές 
στρατηγικές που μπορείτε 
να ακολουθήσετε. Για 
παράδειγμα: 
-δημιουργήστε τη λίστα 
των υποχρεώσεών σας/ 
για την οργάνωση και την 
παράδοση του 
μαθήματος, σημειώστε 
όλες τις εργασίες που 
χρειάζονται και τις 
προθεσμίες τους. 
-οργανώστε τα υλικά σας 
σε όμορφα χωρισμένους 
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φυσικούς φακέλους και 
με ονόματα και 
ταξινομημένους φακέλους 
στην επιφάνεια εργασίας 
σας. 
-δώστε προτεραιότητα 
στα καθήκοντά σας πριν 
από μια συνεδρία για να 
διασφαλίσετε ότι τα 
πράγματα παραδίδονται 
και γίνονται εγκαίρως. 

Προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία 
 

Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
 
- ευελιξία κατά τη 
διάρκεια των συνεδριών.  
Κρίνεται ιδιαίτερα 
σημαντική/ οι 
εκπαιδευόμενοι/ες 
μπορεί να έχουν 
συγκεκριμένες ανάγκες 
κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και αυτό απαιτεί 
ευελιξία για την 
προσαρμογή του σχεδίου 
της συνεδρίας 
εκπαίδευσης, 
-ικανότητα προσαρμογής 
σε νέες έννοιες και ιδέες. 
 

Προκειμένου να 
αναπτυχθεί η 
προσαρμοστικότητα και η 
ευελιξία, είναι 
απαραίτητο να είστε 
προετοιμασμένοι/ες για 
κάθε μία από τις 
συνεδρίες του 
εκπαιδευτικού 
προγράμματος.   
Η καλή κατανόηση του 
μαθήματος, θα σας 
επιτρέψει να φέρετε 
διαφορετικές ιδέες και να 
προσαρμοστείτε στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων την 
ημέρα της συνεδρίας. 
Για να προσαρμοστείτε σε 
νέες ιδέες και έννοιες, 
είναι σημαντικό να έχετε 
ανοιχτό μυαλό. Το να 
είστε ανοιχτόμυαλοι 
σημαίνει επίσης να κάνετε 
ερωτήσεις στους 
εκπαιδευόμενους/ες σας 
για να αμφισβητήσετε τις 
δικές σας πεποιθήσεις και 
αντιλήψεις. 

Ερευνητικές δεξιότητες 
 

Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
 
Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα FENCE 
βασίζεται σε έρευνα και  
σε ενημερωμένες 

Μπορείτε να ξεκινήσετε 
την έρευνα μέσω πολλών 
διαδικτυακών τόπων ή 
δημοσιευμένων βιβλίων. 
 
Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα παρέχει 
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πληροφορίες  για κάθε 
χώρα εταίρο έως το 2021. 
Ως εκπαιδευτής/ρια, 
πρέπει να έχετε την 
ικανότητα να εντοπίζετε 
νέες πληροφορίες και να 
ενημερώνεστε για τις 
τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά με την ισότητα 
των φύλων. 

παραδείγματα 
ιστοσελίδων για να 
ξεκινήσετε. 
 

Ικανότητα πρόκλησης των 
άλλων 

Οι τύποι δεξιοτήτων 
περιλαμβάνουν: 
 
πρόκληση έκθεσης των 
υπαρχουσών αντιλήψεων 
και ιδεών αναφορικά με 
την ισότητα των φύλων. 
 

Όταν αμφισβητείτε τις 
απόψεις των άλλων, είναι 
σημαντικό να επιδείξετε 
σεβασμό στις ιδέες τους. 
Ένας καλός τρόπος για να 
αμφισβητήσετε τις 
απόψεις των άλλων είναι 
οι ανοιχτές ερωτήσεις. 
Εάν ένας 
εκπαιδευόμενος/η έχει 
συγκεκριμένη αντίληψη 
για την ισότητα των 
φύλων, μπορείτε να του 
ζητήσετε να σκεφτεί το 
γιατί, πού και πώς τις 
απέκτησε. 
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Υποστηρίζοντας τους/τις εκπαιδευόμενους/ες  

Ο ρόλος σας είναι να διασφαλίσετε ότι κάθε εκπαιδευόμενος/η συμμετέχει.  Αυτό μπορείτε 

να το ελέγξετε μέσω ερωτήσεων και κοινοποίησης. Ζητήστε από τους/τις 

συμμετέχοντες/χουσες τη δική τους συμβολή και εμπειρίες για να τους βοηθήσετε να 

προβληματιστούν αναφορικά με θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων. Αυτό θα σας 

βοηθήσει να δημιουργήσετε μια πιο αξιόπιστη και άνετη ατμόσφαιρα. Επιπλέον, μέσω της 

ανταλλαγής της δικής σας εμπειρίας, ανοίγετε συζητήσεις και δίνετε τη δυνατότητα στους 

μαθητές να κατανοήσουν την έννοια και την ιδέα βαθύτερα. Η χρήση παραδειγμάτων, 

ιστοριών, περιπτωσιολογικών μελετών και αφηγήσεων μπορεί να είναι ένα άλλο ισχυρό 

εργαλείο για να καταστεί δυνατή αυτή η κατανόηση. 

Πρακτικές συμβουλές για εκπαιδευτές/ριες 

1) Πριν από κάθε συνεδρία, προσδιορίστε τυχόν ανάγκες ή απαιτήσεις 

προσβασιμότητας κάθε εκπαιδευόμενου/ης. 

2) Προετοιμάστε τα PowerPoints, τα φυλλάδια, τον εξοπλισμό σας πριν από τη 

συνεδρία. Εάν σκοπεύετε να προβάλετε βίντεο από το YouTube στη συνεδρία, 

προτείνεται να τα ανοίξετε από πριν, ώστε να παραλείψετε τυχόν διαφημίσεις. Η 

πρακτική αυτή σας βοηθά να εξοικονομείτε χρόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

3) Στείλτε το υλικό και τυχόν φυλλάδια σας πριν από το μάθημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για όσους/όσες επιθυμούν να μεταφράσουν το υλικό ή για τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό βοηθά επίσης τους εκπαιδευόμενους/ες να 

αξιολογήσουν τις προσδοκίες τους από τις συνεδρίες. 

4) Συμφωνήστε τους βασικούς κανόνες πριν από τη συνεδρίαση (ή κατά την πρώτη 

συνεδρίαση). Αυτοί οι βασικοί κανόνες παρουσιάζονται νωρίτερα σε αυτόν τον 

Οδηγό. 

5) Στην αρχή κάθε συνεδρίας πρόσωπο με πρόσωπο ή διαδικτυακά, να ξεκινάτε πάντα 

με μια άσκηση για το «σπάσιμο του πάγου». Αυτό θα επιτρέψει σε κάθε 

εκπαιδευόμενο/η να αισθάνεται άνετα πριν από τις συνεδρίες και βοηθά στη 

δημιουργία σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων/χουσών και του/της εκπαιδευτή/ 

τριας. 

6) Στο τέλος της συνεδρίας προσφέρετε μια βεβαίωση παρακολούθησης. Αυτό μπορείτε 

να το αποκτήσετε κάνοντας κλικ εδώ (here). 

7) Ενθαρρύνετε το κοινό σας να αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

FENCE και να λάβει μέρος στο τελικό κουίζ (final quiz). 

8) Δημιουργήστε μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πλατφόρμες όπως 

το Whatsapp ή το LinkedIn (βεβαιωθείτε ότι παρέχεται συναίνεση από το κοινό σας 

για να μοιραστούν τις πληροφορίες τους) για να ενθαρρύνετε τη συνεχή σύνδεση 

μεταξύ των συμμετεχόντων/ χουσών. 

 

Β)    Εφαρμογή του προγράμματος σπουδών σε μια ομάδα- δια ζώσης 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευόμενους/ες να αισθανθούν άνετα στην αρχή. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε 

τα μέλη της ομάδας να  γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και θα διευκολύνετε τη συζήτηση 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2021/09/certificate_FENCE.png
https://fence-project.eu/courses/final-quiz/
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σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να εξερευνήσετε διαφορετικά 

θέματα και ιδέες. Τα ερωτηματολόγια πριν και μετά το μάθημα μπορούν να αξιολογήσουν 

τη γνώση και την κατανόηση του θέματος από το κοινό σας. Εκτός από το να βοηθάτε τους 

εκπαιδευόμενους/ες με δραστηριότητες, μπορείτε να τους καθοδηγήσετε σε στοχαστικές 

δραστηριότητες και να παρέχετε πρόσθετα παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία. 

Ως συντονιστές/ριες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε 

να κάνετε για να διασφαλίσετε την επιτυχή παράδοση του μαθήματος πρόσωπο με 

πρόσωπο. 

- Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες/χουσες γνωρίζουν πού να πάνε για να 

παρακολουθήσουν τη συνεδρία και παρέχετε σαφείς οδηγίες. 

- Καλωσορίστε θερμά τους/ τις συμμετέχοντες/χουσες και δημιουργήστε μια 

υποστηρικτική σχέση μαζί τους καθώς συμμετέχουν στη συνεδρία. 

- Προσφέρετε διαλείμματα. Μπορεί να είναι αρκετά κουραστικό για τους/ τις 

εκπαιδευόμενους/νες να ασχολούνται με το υλικό και να επιθυμούν τακτικά διαλείμματα. 

Εάν η συνεδρία είναι πολύ μεγάλη, προσφέρετε ένα ανάλογα μεγάλο διάλειμμα. 

- Επικοινωνήστε με την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. 

- Ζητήστε άδεια από τους/ τις συμμετέχοντες/χουσες για να τραβήξετε φωτογραφίες εάν 

σκοπεύετε να τις χρησιμοποιήσετε για προωθητικούς σκοπούς. 

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι/όλες κατανοούν και σέβονται τους βασικούς κανόνες. Εάν 

υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τις απόψεις, χειριστείτε τις προσεκτικά και συζητείστε 

τες.  

- Προσφερθείτε να μείνετε με τους/ τις συμμετέχοντες/χουσες μετά τη συνεδρία εάν 

χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τυχόν διαφωνίες. 

Οι συνεδρίες προσφέρουν μια ευκαιρία για μάθηση μεταξύ συνομήλικων. Η μάθηση μέσω 

συνομήλικων επιτυγχάνεται όταν ένας/ μία μαθητής/τρια μπορεί να μάθει από άλλους/ 

άλλες. Στις συνεδρίες, μπορούν να συζητηθούν οι εμπειρίες των μαθητευόμενων. Αυτός 

είναι ένας πραγματικά αποτελεσματικός τρόπος όσον αφορά τη βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Ως άτομα, συχνά περιοριζόμαστε στο να μαθαίνουμε μόνο από τις δικές 

μας εμπειρίες και λάθη, αλλά όταν είμαστε μέλη μιας ομάδας ατόμων από τα οποία 

μπορούμε να μάθουμε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς να ξεπεράσουμε μια πρόκληση ή 

μια κατάσταση στο μέλλον χωρίς να την έχουμε βιώσει προηγουμένως. 

Μελέτη περίπτωσης: Angel 

Η Angel εργάζεται σε έναν οργανισμό όπου έχει υποστεί διακρίσεις λόγω του φύλου της. Δεν 

ήταν σίγουρη πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση στον εργασιακό της χώρο και κατέληξε 

να αγνοήσει το πρόβλημα μέχρι που την κατέβαλε εντελώς. Ένιωθε πολύ χαμηλή 

αυτοπεποίθηση και έχασε το κίνητρό της. Μετά από 6 μήνες μάχης με τις συναισθηματικές 

συνέπειες της κατάστασης αυτής στη δουλειά, έγινε μέλος ενός συνδικάτου από όπου 

μπόρεσε να λάβει συμβουλές για τα επόμενα βήματά της. Εάν η Angel επρόκειτο να 

συμμετάσχει σε μια εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο που οργανώθηκε από έναν 

συντονιστή χρησιμοποιώντας τα υλικά και τα εργαλεία του FENCE, θα μπορούσε να 

μοιραστεί την ιστορία της σε ένα ομαδικό περιβάλλον και τα βήματα που έκανε για να 
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αντιμετωπίσει τις διακρίσεις λόγω φύλου. Εάν υπήρχαν άλλοι στην ομάδα που θα 

μπορούσαν επίσης να ωφεληθούν από την ιστορία της, θα μπορούσαν να εξοπλιστούν για 

να ξεπεράσουν την κατάσταση στο δικό τους περιβάλλον αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους 

και τα επόμενα βήματά τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

αντιμετώπισης των διακρίσεων λόγω φύλου ως υπάλληλος ή διευθυντής μπορείτε να βρείτε 

στην πλατφόρμα e-learning στην Ενότητα 7, Ενότητα 2. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευόμενους/νες όπως η Angel στην προσπάθειά τους να 

αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις λόγω φύλου στον χώρο εργασίας. 

Γ)    Εφαρμογή του προγράμματος σπουδών σε ομάδα- διαδικτυακά 

Το μάθημα FENCE μπορεί να παραδοθεί διαδικτυακά μέσω λογισμικού τηλεδιάσκεψης όπως 

το Zoom. Αυτό επιτρέπει την κοινή χρήση οθόνης, τις λειτουργίες συνομιλίας και δίνει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους/ες να βλέπουν το βίντεο του συντονιστή καθώς και το 

βίντεο των υπόλοιπων συμμετεχόντων/χουσών. Το Zoom προσφέρει επίσης λειτουργίες 

όπως αίθουσες επιλογών, οι οποίες είναι διαθέσιμες σε άλλο λογισμικό όπως το Google 

Meet. 

Η δυνατότητα παροχής της εκπαίδευσης FENCE στο διαδίκτυο επιτρέπει τη συμμετοχή από 

ολόκληρη τη χώρα και πέρα από αυτήν. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο και για τα άτομα, ειδικά 

εάν αυτά προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα και χώρες. 

Η διαδικτυακή συνεδρία προσφέρει επίσης μια ευκαιρία για δραστηριότητες εξοικείωσης. 

Καθώς το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης μπορεί να μην είναι οικείο σε όλους/όλες, οι 

τεχνικές για το «σπάσιμο του πάγου» είναι ένας σημαντικός τρόπος να δημιουργήσετε έναν 

θετικό και ανοιχτό χώρο. 

Η μάθηση μέσω συνομήλικων είναι πολύ σημαντική στη διαδικτυακή παράδοση, όπως και 

στην παράδοση πρόσωπο με πρόσωπο. Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να μάθουν ο ένας 

από τον άλλο κατά τη διάρκεια των συνεδριών μέσω της συζήτησης γύρω από βασικά 

θέματα αναφορικά με την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση της προκατάληψης και 

των στερεοτύπων που σχετίζονται με τα φύλα. 

Στο τέλος της εκπαιδευτικής συνεδρίας, είναι σημαντικό να κάνετε έλεγχο με τους 

εκπαιδευόμενους/ες για να διασφαλίσετε ότι αισθάνονται καλά. Κατά τη διάρκεια των 

διαδικτυακών συνεδριών, μπορεί να είναι δύσκολο να διαβάσετε τη γλώσσα του σώματος. 

Εάν χρειάζεται, είναι καλό να παραμείνετε μετά το τέλος της συνεδρίας για να σιγουρευτείτε 

ότι όλοι/όλες αισθάνονται καλά. 

Για να είναι οι εκπαιδευόμενοι/ες ενεργοί/ές και αφοσιωμένοι/ες, υπάρχουν ορισμένα 

πράγματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας: 

- Αφιερώστε χρόνο για συζητήσεις για τη γνωριμία της ομάδας. 

- Ζητήστε από τον καθένα/καθεμία να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό και να συστηθεί 

στην αρχή της συνεδρίας. 

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συνομιλίας. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους/ες να 

προσθέτουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους στη συνομιλία σε συνεχή βάση για να τους/τις 

κρατάτε αφοσιωμένους/νες. 
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- Χρησιμοποιήστε πολυμέσα, συμπεριλάβετε βίντεο και εικόνες στο περιεχόμενο για να 

ενισχύσετε την προσοχή τους. 

- Οι αίθουσες επισκέψεων και άλλα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 

σχέσης μεταξύ των εκπαιδευομένων και στην ενίσχυση της συζήτησης. 

- Ζητήστε από τους/τις εκπαιδευόμενους/νες να ασχοληθούν με κάποια «εκτεταμένη 

μάθηση» μεταξύ των συνεδριών. Παρέχετε τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους για να 

ξεκινήσουν επιπλέον διάβασμα. 

 

Μελέτη περίπτωσης: Paul 

Ο Paul είναι εκπαιδευτής σε μια διεθνή ΜΚΟ, η οποία διαθέτει προσωπικό σε όλο τον κόσμο. 

Έχει συναντήσει πολλές διαφορετικές απόψεις από το προσωπικό για τους ρόλους των 

γυναικών, ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι γυναίκες σπάνια αναλαμβάνουν θέσεις εξουσίας. 

Το θέμα έχει έρθει τώρα στο επίκεντρο με τον διορισμό μιας γυναίκας σε 

ανώτερη/διοικητική θέση και τις επανειλημμένες προκλήσεις από το προσωπικό που 

αρνείται να αποδεχθεί τη διεύθυνση από μέρους της. Η διεξαγωγή εκπαιδευτικών 

συνεδριών πρόσωπο με πρόσωπο είναι αδύνατη, επομένως ο Paul χρησιμοποίησε στοιχεία 

του προγράμματος σπουδών FENCE για να οργανώσει ένα διαδικτυακό μάθημα για τα 

μεσαία στελέχη των οργανισμών. Δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες/ουσες δεν γνώριζαν ο 

ένας τον άλλον εκ των προτέρων, χρησιμοποίησε εκτενώς μια ποικιλία μεθόδων 

εξοικείωσης, όπως η λειτουργία συνομιλίας για να ενισχύσει την προσοχή των 

συμμετεχόντων/ουσων. 

Επιπλέον, ο Paul διεξήγαγε εκπαιδευτικές συνεδρίες ειδικά για γυναίκες μάνατζερ στον 

οργανισμό για να τις βοηθήσει να αμφισβητήσουν και να αντιμετωπίσουν την προκατάληψη 

όταν τη συναντήσουν. Η χρήση διαδικτυακών φόρουμ συζήτησης τόσο κατά τη διάρκεια όσο 

και μετά την εκπαίδευση ήταν πολύτιμη για την παροχή αμοιβαίας υποστήριξης. 

9. Χρήση του προγράμματος σπουδών FENCE ανεξάρτητα/αυτόνομα 

Ως αυτοδίδακτος/η εκπαιδευόμενος/η, έχετε την ευελιξία να εργάζεστε με τον δικό σας 

ρυθμό και με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Το FENCE είναι πολύ 

ευέλικτο και προσαρμόσιμο στη χρήση. Είναι καλή ιδέα να ξεκινήσετε κοιτάζοντας την 

ενότητα επισκόπησης για να εντοπίσετε πρώτα τα μέρη που σχετίζονται με εσάς και τον 

οργανισμό σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εργαστείτε μέσα από τις συγκεκριμένες 

ενότητες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. 

Πριν ξεκινήσετε, σημειώστε τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας σχετικά με την 

προκατάληψη του φύλου και διαβάστε τις σημειώσεις σας μετά την ολοκλήρωση του 

μαθήματος – πώς έχουν αλλάξει οι ιδέες σας; Κρατήστε ένα «ημερολόγιο μάθησης» για να 

παρακολουθείτε τις ιδέες, την κατανόησή σας για βασικά θέματα, στάσεις και τις δεξιότητες 

που αναπτύσσετε. Θα βρείτε δραστηριότητες χρήσιμες για τη χάραξη της προόδου σας στο 

τέλος κάθε ενότητας. 
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Τέλος, ολοκληρώνοντας το μάθημα, σκεφτείτε πώς μπορεί να αντιμετωπίσετε διαφορετικά 

τις εμπειρίες που σχετίζονται με το φύλο σας ή με το φύλο των άλλων στον χώρο εργασίας 

ως αποτέλεσμα της μάθησής σας. 

Μελέτη περίπτωσης: Miranda 

 

 

Μια εθελοντική οργάνωση που φρόντιζε ηλικιωμένους διαπίστωσε ότι το φύλο των 

φροντιστών  δημιουργούσε προβλήματα, καθώς οι περισσότεροι άνδρες που είχαν γίνει 

εθελοντές, αρνούνταν να αναλάβουν ορισμένα από τα απαραίτητα καθήκοντα που 

θεωρούσαν κατάλληλα μόνο για γυναίκες. 

Η Miranda, η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, επέλεξε μια από τις ενότητες του FENCE 

στο διαδίκτυο. Βρήκε το περιεχόμενο ενθαρρυντικό και αυτό τη βοήθησε να σχηματίσει 

ιδέες για το πώς να αμφισβητήσει παρωχημένες απόψεις. Τα βίντεο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα 

και στη συνέχεια τα χρησιμοποίησε στην εκπαίδευση των εθελοντών της φιλανθρωπικής 

οργάνωσης. Προβάλλοντας τα βίντεο και φιλοξενώντας μια συζήτηση για το θέμα του φύλου 

και των στερεοτύπων, ένιωσε ότι οι εθελοντές ήταν καλύτερα ενημερωμένοι και 

κατανοούσαν ότι το φύλο δεν πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εκτελούν τους 

ρόλους τους. 

Η Miranda σκοπεύει να ολοκληρώσει ολόκληρο το μάθημα FENCE και το έχει συστήσει σε 

διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού σε άλλους εθελοντικούς οργανισμούς. 
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10. To πρόγραμμα σπουδών του FENCE και τα μαθήματα 

 

Α. Επισκόπηση του προγράμματος μαθημάτων 

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων χωρίζεται στις ακόλουθες επτά αυτόνομες ενότητες:  

i. Επισκόπηση 

ii. Εισαγωγή στο φύλο και την ισότητα 

iii. Εντοπισμός διακρίσεων στον χώρο εργασίας 

iv. Δημιουργία θετικής οργανωτικής κουλτούρας 

v. Πάρτε θέση για την ισότητα 

vi. Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις  

vii. Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή! 

 

Μπορείτε να δουλέψετε τις ενότητες με οποιαδήποτε σειρά και σε οποιονδήποτε χρόνο 

βολεύει εσάς και τα εκπαιδευόμενα άτομα. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε μικρότερα κεφάλαια, 

τα οποία είναι εύκολα στην επεξεργασία· αυτά πρέπει να τα δουλέψετε με τη σειρά.    

 

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει μια σειρά διαφανειών, βίντεο, μελετών περίπτωσης και 

συνδέσμων για εξωτερικά άρθρα. Όλα τα κεφάλαια σε κάθε ενότητα περιλαμβάνουν, 

επίσης, αναστοχαστικές δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Αυτές έχουν 

σχεδιαστεί τόσο για ατομικό αναστοχασμό όσο και για αναστοχασμό σε ομάδες. Οι ενότητες 

ποικίλουν σε έκταση, αλλά είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι ευέλικτες στη χρήση, αφού ο 

χρόνος που απαιτείται για μελέτη της καθεμιάς μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις 

περιστάσεις· αν δεν έχετε αρκετό χρόνο, απλώς επικεντρωθείτε στους τομείς που σας 

ενδιαφέρουν.   

 

Στο τέλος του μαθήματος, θα βρείτε μια ποικιλία δραστηριοτήτων, σχεδιασμένων να 

ελέγξουν τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων στο περιεχόμενο των ενοτήτων. Οι 

δραστηριότητες περιλαμβάνουν σενάρια και ασκήσεις αναστοχασμού, οι οποίες βοηθούν 

στην εμπέδωση των γνώσεων και τη βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Δείτε το κεφάλαιο 

12 για περισσότερες πληροφορίες. 

 

Εάν επιθυμείτε να μελετήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων, πρέπει να αφιερώσετε 

περίπου 2-3 ώρες μελέτης. 
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Β. Αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων και οδηγίες αξιοποίησης 

 

o Ενότητα 1 – Γενική επισκόπηση 

 

Η ενότητα επισκόπησης είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει μια πρώτη ιδέα για τις ενότητες, 

να εξηγήσει ποια θέματα θα συζητηθούν και να εισαγάγει το θέμα. 

 

o Ενότητα 2 - Εισαγωγή στο φύλο και την ισότητα 

Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να εισαγάγει στην έννοια της ισότητας των φύλων, στους 

στόχους και στην ιστορία της.  

Περιγράφει τρέχοντα και σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την ισότητα των φύλων και τις 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων στην 

Ευρώπη. Η ενότητα αποσκοπεί να ενημερώσει τους/ τις συμμετέχοντες/χουσες για την 

κατάσταση αναφορικά με την ισότητα των φύλων σε διάφορες χώρες και με την 

ολοκλήρωσή της οι συμμετέχοντες/χουσες θα δύνανται να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις 

προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο. 

Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια: 

1. Ισότητα των φύλων 

2. Ισότητα των φύλων – τρέχοντα ζητήματα 

3. Ισότητα των φύλων – τα επόμενα βήματα 
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Κεφάλαιο 1. Ισότητα των φύλων 

 

Το Θέμα 1 εξηγεί τους όρους κοινωνικό φύλο (gender) και βιολογικό φύλο (sex) και πώς 

αυτοί οι όροι διαφέρουν μεταξύ τους. 

Το Θέμα 2 εισάγει τον όρο ισότητα των φύλων ως μία από τις βασικές αρχές της ΕΕ. 

Το Θέμα 3 τονίζει το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν έχουν τόσο περίοπτη θέση στην ιστορία όσο 

οι άνδρες και παρουσιάζει τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από τις γυναίκες για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους. 

Το Θέμα 4 παρουσιάζει το κίνημα του φεμινισμού, πότε και πώς άρχισε και τα τρία κύματά 

του. 

Το Θέμα 5 εξηγεί γιατί είναι σημαντικό να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων, η οποία 

αποτελεί έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη 

το 2015. 

  

Κεφάλαιο 2. Ισότητα των φύλων - τρέχοντα ζητήματα 

 

Το Θέμα 1 εστιάζει στην πρόοδο που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 

και τι πρέπει να γίνει ακόμη για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. 

Το Θέμα 2 αφορά την απασχόληση και επικεντρώνεται στην ισορροπία επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής, στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πώς μπορούν 

να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες ώστε να συμμετέχουν περισσότερο στην αγορά εργασίας. 

Το Θέμα 3 αφορά τη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 και τα σχέδια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το προσεχές μέλλον στους τομείς της απασχόλησης, της  

περίθαλψης και της φροντίδας, του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
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της εκπαίδευσης και της εργασίας, της σταδιοδρομίας, της λήψης αποφάσεων και της 

έμφυλης βίας.  

 

Κεφάλαιο 3 

 

Το Θέμα 1 εστιάζει στην ισότητα των φύλων και πώς μπορεί να επιτευχθεί, ενώ εξετάζει και 

το πώς μπορεί η κοινωνία να εξαλείψει την έμφυλη βία. 

Το Θέμα 2 παρουσιάζει την έννοια της συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον 

προϋπολογισμό (gender budgeting)· τι είναι, τι προάγει και πώς μπορεί να συμβάλει στην 

ισότητα των φύλων. 

Το Θέμα 3 εξηγεί τι είναι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming), 

πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμήσει την ανισότητα των φύλων και να την 

εξαλείψει. 

 

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει διαφόρων τύπων ερωτήσεις, για να ελέγξει τις γνώσεις των 

εκπαιδευομένων στην ισότητα των φύλων. 

 

o Ενότητα 3 – Εντοπισμός διακρίσεων στον χώρο εργασίας 

 

Η Ενότητα 3 παρέχει βασικές πληροφορίες για τις πολιτικές ισότητας και τα δικαιώματα στον 

χώρο εργασίας. Δίνει επίσης την ευκαιρία για αναστοχασμό σχετικά με καταστάσεις 

ανισότητας «χαμηλής έντασης» στην καθημερινότητά μας. 

 

Περιλαμβάνει 3 κεφάλαια: 

● Πολιτικές 

● Διακρίσεις στον χώρο εργασίας 

● Στρατηγικές για αλλαγή 

 

Κεφάλαιο 1: Πολιτικές 

 

Η αρχή της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων είναι 

ένα θεμελιώδες δικαίωμα που αναγνωρίζεται διεθνώς. Σε αυτό το κεφάλαιο, μπορείτε να 

δείτε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης πολιτικής και να μάθετε για τα 

διάφορα θέματα (μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, χάσμα απασχόλησης, 

συμφιλίωση και παιδική φροντίδα, μη αμειβόμενη εργασία παροχής φροντίδας και 

οικογενειακών ευθυνών, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, κ.λπ.). 

 

Θέμα 1: Γενικό πλαίσιο 

 

Θέμα 2: Βασικά θέματα στον εντοπισμό των διακρίσεων στον χώρο εργασίας 
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Κεφάλαιο 2: Διακρίσεις στον χώρο εργασίας 

 

Με γενικούς όρους, ο όρος «έμφυλες διακρίσεις» στην εργασία σημαίνει ότι ένα άτομο 

τυγχάνει διαφορετικής μεταχείρισης εξαιτίας του βιολογικού και/ή του κοινωνικού του 

φύλου. Το κεφάλαιο αυτό βοηθά στον εντοπισμό των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων και 

περιγράφει τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις υποχρεώσεις ενός οργανισμού.  

 

Θέμα 1: Ορισμοί και παραδείγματα  

 

Θέμα 2:  Ποια είναι τα δικαιώματά μου; 

 

Θέμα 3: Καταπολεμώντας τα στερεότυπα φύλου στον χώρο εργασίας 

 

Κεφάλαιο 3: Στρατηγικές αλλαγής 

Πώς μπορούμε να πετύχουμε την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας; Οι «θετικές 

δράσεις» και οι στρατηγικές «συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό» 

αποτελούν βοηθητικές προσεγγίσεις στην εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Το κεφάλαιο 

προτείνει ορισμένες στρατηγικές αλλαγής σε δύο σημαντικούς τομείς: 

● Ιδιότητα του γονιού και βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής 

● Πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης  

 

Θέμα 1: Θετικές δράσεις και συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό 

 

Θέμα 2: Στρατηγικές που σχετίζονται με την ιδιότητα του γονιού και βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής  

 

Θέμα 3: Στρατηγικές για πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης 

Οι ενότητες περιλαμβάνουν βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές, καθώς και διάφορες 

δραστηριότητες και μελέτες περίπτωσης, για να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευόμενο/-η να 

αναστοχαστεί για τις προκλήσεις που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει στον χώρο εργασίας.  

 

Για τον/την εκπαιδευόμενο/-η: 

 

Το Κεφάλαιο 1 παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο. Ενθαρρύνει τον/την εκπαιδευόμενο/-η να 

μελετήσει εξωτερικές πηγές για τα τελευταία νέα σχετικά με το θέμα. 

 

Τα Κεφάλαια 2 και 3 παρουσιάζουν μελέτες περίπτωσης και ανοικτές ερωτήσεις, οι οποίες 

λειτουργούν ως έναυσμα για αναστοχασμό σχετικά με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. 

Επιπλέον, ο/η εκπαιδευόμενος/-η ενθαρρύνεται να σχεδιάσει και να καταρτίσει το δικό 

του/της σχέδιο πολιτικής για τον χώρο εργασίας. Οι διακρίσεις είναι συχνά δύσκολο να 
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εντοπιστούν, αφού είναι στενά συνδεδεμένες με πεποιθήσεις, κοινωνικές νόρμες ή 

δυσδιάκριτα γεγονότα, καθώς και πράξεις, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε 

συγκαλυμμένη ανισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας. 

 

o Ενότητα 4 – Δημιουργία θετικής οργανωτικής κουλτούρας 

 

Η Ενότητα 4 εισάγει την ιδέα της προώθησης μιας θετικής κουλτούρας εντός των 

οργανισμών, ώστε να διασφαλίσει ότι διαθέτουν τα κατάλληλα εφόδια για πρόληψη και 

αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με το φύλο.  

 

Περιλαμβάνει 2 κεφάλαια: 

1. Θετική οργανωτική κουλτούρα και ψυχολογία  

2. Πώς να την εφαρμόσετε στην πράξη 

 

Ενότητα 4: Δημιουργία θετικής οργανωτικής κουλτούρας 

Κεφάλαιο 1 Θετική οργανωτική κουλτούρα και ψυχολογία 

Τα εργαλεία θετικής ψυχολογίας βοηθούν τους ανθρώπους να γίνουν η 

καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους, βελτιώνοντας την αυτοεκτίμηση, τις 

σχέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη ζωή. Όλα αυτά συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο η ισότητα των φύλων 

μπορεί να ανθίσει.  

Θέμα 1 Γιατί είναι σημαντική η θετική οργανωτική κουλτούρα; 

Θέμα 2 Οι κίνδυνοι της ανισότητας και η φτωχή οργανωτική κουλτούρα 

Θέμα 3 Πώς μπορεί να βοηθήσει η θετική ψυχολογία 

Θέμα 4 Αυτοεκτίμηση 

Θέμα 5 Επικοινωνία 

 

Ενότητα 4: Δημιουργία θετικής οργανωτικής κουλτούρας 

Κεφάλαιο 2 Πώς να την εφαρμόσετε στην πράξη 

Δεν είστε σίγουροι/ες πώς να προχωρήσετε στην προώθηση της ισότητας 

των φύλων και τη δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας; Η κουλτούρα 

ενός οργανισμού αποτελεί τη βάση της συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα 
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και είναι πιο σημαντική από την απλή αλλαγή μεμονωμένων στάσεων 

στην εργασία, αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη. 

Θέμα 1 Δημιουργία των συνθηκών για επιτυχία 

Θέμα 2 Ηγεσία 

Θέμα 3 Συμβουλευτική και καθοδήγηση 

Θέμα 4 Δημιουργία συμμαχιών 

Θέμα 5 Πειθώ 

 

Κεφάλαιο 1 Θετική οργανωτική κουλτούρα και ψυχολογία 

 

Το Θέμα 1 εξηγεί γιατί είναι σημαντική μια θετική κουλτούρα. Το κεφάλαιο υποστηρίζει ότι 

υπάρχουν συγκεκριμένα οφέλη, αλλά οι εκπαιδευόμενοι/-ες μπορεί να καταλήξουν σε 

περισσότερα μετά από μια ομαδική συζήτηση. 

 

Το Θέμα 2 εξετάζει τους κινδύνους της ανισότητας και της φτωχής οργανωτικής κουλτούρας 

και πώς ενεργούμε όταν αισθανόμαστε αδύναμοι. Η ομάδα μπορεί να συζητήσει πώς αυτό, 

εάν ισχύει, τους/τις έχει επηρεάσει στο παρελθόν.  

 

Το Θέμα 3 διερευνά πώς μπορεί να βοηθήσει η θετική ψυχολογία. Προτείνεται η ανάγνωση 

υλικού, το οποίο μπορεί να δοθεί ως εργασία για το σπίτι, μαζί με την παρακολούθηση ενός 

βίντεο από μια ομιλία Ted με τίτλο “The new era of positive psychology” («Η νέα εποχή της 

θετικής ψυχολογίας»), την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ομαδικά ή ως εργασία για 

το σπίτι και να τη συζητήσουν αργότερα στην τάξη.    

 

Το Θέμα 4 έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Ένα 

σύντομο βίντεο διάρκειας 7 λεπτών με τίτλο «Πώς να αναπτύξετε την αυτοπεποίθησή σας» 

(“How to build self-esteem”) δίνει ορισμένες πρακτικές ιδέες.  

 

Το Θέμα 5 διερευνά την επικοινωνία μέσα από ένα βίντεο 17 λεπτών με τίτλο «Στρατηγικές 

για συμπεριληπτική γλώσσα» (“Strategies for inclusive language”), το οποίο εξετάζει τις 

γλωσσικές επιλογές σε σχέση με το φύλο κατά τη χρήση της γλώσσας. Η ομαδική συζήτηση 

μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα λέξεων και χρήσης της γλώσσας που σχετίζονται με 

το φύλο, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς και έννοιες όπως είναι 

η γλώσσα του σώματος και γιατί είναι σημαντική.    
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Κεφάλαιο 2 Εφαρμόστε τη στην πράξη 

 

Το Θέμα 1 έχει σχεδιαστεί για ομαδικό αναστοχασμό, καθώς θέτει ερωτήματα για να 

εξακριβώσει κατά πόσο ένας οργανισμός προωθεί την ισότητα των φύλων. Αυτό είναι 

ιδανικό για χρήση με μια ομάδα εντός ενός οργανισμού, η οποία είναι προετοιμασμένη για 

αναστοχασμό. Η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει στους τέσσερις βασικούς τομείς στους 

οποίους μπορεί ένας οργανισμός να ενθαρρύνει τη θετική κουλτούρα· ένας από αυτούς 

εξετάζεται με λεπτομέρεια στο θέμα 2.    

 

Το Θέμα 2 χρησιμοποιεί ένα βίντεο για την ηγεσία με τίτλο «Καλός ηγέτης εναντίον κακού 

ηγέτη» (“Bad leader vs good leader”) (μικρότερο από 2 λεπτά), το οποίο δίνει ορισμένα 

παραδείγματα για αναστοχασμό. Η ομάδα καλείται να σημειώσει τις διαφορές και να 

σκεφτεί και άλλες.  

 

Το Θέμα 3 διερευνά τις διαφορές μεταξύ της συμβουλευτικής (coaching) και της 

καθοδήγησης (mentoring) και την αξία της καθεμίας. Χρησιμοποιεί ένα σύντομο βίντεο 

(μικρότερο από 3 λεπτά) με τίτλο «Καλός σύμβουλος εναντίον κακού συμβούλου» (“Bad 

coach vs good coach”), με καλά και κακά παραδείγματα συμβουλευτικών συζητήσεων, το 

οποίο μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας συζήτησης που να εξετάζει πρακτικές ιδέες 

για «καλή» συμβουλευτική. Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί επίσης να προτείνει μια σειρά 

συμβουλών για ανάπτυξη ενός προγράμματος καθοδήγησης, για παραγωγή επιπρόσθετων 

ιδεών.   

 

Το Θέμα 4 εξετάζει τις συμμαχίες και πώς μπορούν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν. 

Οι εκπαιδευτές/τριες που δουλεύουν με μια ομάδα σε έναν οργανισμό μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν για να ενθαρρύνουν μια χρήσιμη και πρακτική συζήτηση.  

 

Το Θέμα 5 εξετάζει την τέχνη και την επιστήμη πίσω από την πειθώ, συμπεριλαμβανομένης 

της έννοιας της παρώθησης (nudging). Προτείνονται τέσσερα βίντεο· τα πρώτα δύο αφορούν 

το πώς να πείσετε τους άλλους για την άποψή σας χρησιμοποιώντας τις έξι αρχές της πειθούς 

και ψυχολογικά «τρικ», ενώ τα άλλα δύο εξετάζουν παραδείγματα «παρώθησης», μιας 

σχετικά καινούργιας έννοιας, η οποία μας βοηθά να κάνουμε τους ανθρώπους να 

συμπεριφερθούν και να ενεργήσουν όπως θέλουμε.   

 

Τα βίντεο είναι:  

«Η επιστήμη της πειθούς» (“The science of persuasion”) (12 λεπτά) 

«15 ψυχολογικά τρικ για να πείσετε τον οποιονδήποτε» (“15 Psychology tricks to persuade 

anyone”) (11 λεπτά) 

«Μια σύντομη ιστορία της παρώθησης» (“A brief history of nudge”) (6 λεπτά) 

«Παρώθηση: κινούμενα σχέδια» (“Nudge: the animation”) (3 λεπτά)  
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Η υποενότητα με τους «αναστοχασμούς» δίνει 6 επιπλέον παραδείγματα ερωτήσεων και 

σεναρίων, τα οποία μπορεί να συζητήσουν μαζί οι ομάδες. 

 

Τέλος, υπάρχει μια υποενότητα με επτά ερωτήσεις, η οποία έχει ως στόχο να ελέγξει τι έχει 

μάθει η ομάδα σας για τη θετική ψυχολογία.  

 

o Ενότητα 5 – Πάρτε θέση για την ισότητα  

 

Η Ενότητα 5 έχει ως στόχο να τονίσει τη σημασία των σύγχρονων καλών πρακτικών και των 

διάφορων πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων. Εξετάζει διάφορες κοινωνικές ομάδες, 

οι οποίες πέφτουν συχνά θύμα έμφυλων διακρίσεων, κυρίως στον χώρο εργασίας.  

  

Παρακαλούμε ελέγξτε τις παρακάτω πληροφορίες, προτού προχωρήσετε στη διδασκαλία 

αυτής της ενότητας. Η ενότητα αυτή αποτελείται από 4 κεφάλαια:   

 

                                                            Ενότητα 5 «Λαμβάνοντας θέση στην ισότητα!» 

Κεφάλαιο 1 Καλές πρακτικές: παραδείγματα πρωτοβουλιών και 

εκστρατειών 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει ορισμένες πρωτοβουλίες και 

εκστρατείες που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για την ισότητα των 

φύλων. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν καλύτερα τις 

δράσεις που λαμβάνουν χώρα, τόσο σε διεθνές όσο και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, για ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε όλους τους 

τομείς της ζωής. 

Θέμα 1 Παραδείγματα πρωτοβουλιών  

Θέμα 2 Παραδείγματα εκστρατειών 

Κεφάλαιο 2 Προώθηση των ίσων ευκαιριών στις χώρες εταίρους 

Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει 12 καλές πρακτικές ισότητας των 

φύλων, από 6 ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και έναν σύντομο 

μεθοδολογικό οδηγό -βήμα προς βήμα- για τους οργανισμούς, ώστε 

να υιοθετήσουν μια στρατηγική ισότητας.  

Θέμα 1  Καλές πρακτικές σε διάφορες χώρες 



                                                                                                                                           

34 

 

Θέμα 2  Στρατηγική ισότητας – ένας σύντομος μεθοδολογικός οδηγός 

Κεφάλαιο 3 Διάφορες κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν ισότητα 

Ορισμένες κοινωνικές ομάδες βιώνουν τις έμφυλες διακρίσεις σε 

μεγαλύτερο βαθμό από άλλες. Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει σε αυτές 

τις ομάδες και παρέχει τρεις μελέτες περίπτωσης με πρωταγωνίστριες 

τρεις φιλόδοξες γυναίκες, οι οποίες φτάνουν ψηλά στην καριέρα τους 

προσπαθώντας για ίσες ευκαιρίες. 

Θέμα 1 Κοινωνικές ομάδες/ κοινότητες: κατηγοριοποίηση 

 

Θέμα 2 Μελέτες περίπτωσης 

Κεφάλαιο 4 «Δίκαιη» πρόσληψη υπαλλήλων  

Το κεφάλαιο αυτό προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής είναι 

δίκαιες. Οι 6 προτάσεις συνοδεύονται από επιπρόσθετες συμβουλές.  

Θέμα 1 Έξι προτάσεις για μια δίκαιη στρατηγική προσλήψεων 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Πιο κάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή όλων των κεφαλαίων και θεμάτων: 

 

Κεφάλαιο 1. Καλές πρακτικές: Παραδείγματα πρωτοβουλιών και εκστρατειών 

 

Στην αρχή της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν ένα βίντεο για τα 

στερεότυπα φύλου στον χώρο εργασίας (1:54 λεπτά), το οποίο τους δίνει την ευκαιρία να 

αναστοχαστούν για το ζήτημα της ισότητας των φύλων και το οποίο αποτελεί την αφορμή 

για ανταλλαγή ιδεών. Προτείνεται η ιδεοθύελλα (brainstorming) ως στρατηγική 

διδασκαλίας, αφού βοηθά τους εκπαιδευόμενους/ες να παράγουν ιδέες και να επεκτείνουν 

τις γνώσεις τους, βασιζόμενοι στις συνεισφορές ο ένας του άλλου. Ο/η εκπαιδευτής/τρια 

πρέπει να θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα και να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους/ες να 

απαντούν χωρίς επικριτικότητα ή προκατάληψη.  

 

Το Θέμα 1 περιγράφει δύο πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ισότητα φύλου, την 

πρωτοβουλία Genderaction και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και οι δύο πρωτοβουλίες στοχεύουν να διασφαλίσουν την 
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ισότητα στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες μέσω δράσεων σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  

 

Το Θέμα 2 δίνει παραδείγματα δύο εκστρατειών που σχετίζονται με το φύλο. Η εκστρατεία 

“I’m coming down” ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών υποψηφίων στην πολιτική, ενώ η 

εκστρατεία “Each for equal”, έχοντας αναπτυχθεί ως μέρος της Παγκόσμιας Ημέρας της 

Γυναίκας 2020, προωθεί την ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς της ζωής, 

συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής. 

 

Κεφάλαιο 2. Προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλες τις χώρες 

 

Το Θέμα 1 δίνει 12 παραδείγματα καλών πρακτικών για επίτευξη της ισότητας των φύλων, 

τα οποία περιλαμβάνονται στην Έρευνα Επισκόπησης του έργου FENCE, με συνεισφορές από 

την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο και τη Ρουμανία. 

Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους εδώ: Έρευνα επισκόπησης FENCE (στα αγγλικά) 

 

Το Θέμα 2 παρέχει στους οργανισμούς έναν μεθοδολογικό οδηγό για υιοθέτηση μιας 

Στρατηγικής Ισότητας, η οποία βασίζεται σε δύο αρχές: την πολυμορφία στην πρόσληψη και 

την αξιολόγηση. Τονίζεται ο βασικός ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 

Κεφάλαιο 3. Διάφορες κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν ισότητα 

 

Το Θέμα 1 περιλαμβάνει ορισμούς των διάφορων κοινωνικών ομάδων/κοινοτήτων, οι 

οποίες βιώνουν διακρίσεις σε τακτική βάση (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, ηλικιωμένες 

γυναίκες, γυναίκες με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα). 

 

Το Θέμα 2 περιγράφει τρεις μελέτες περίπτωσης φιλόδοξων γυναικών από διαφορετικό 

πολιτισμικό υπόβαθρο, οι οποίες έχουν προσπαθήσει και έχουν επιτύχει την ισότητα φύλου.   

Για να ολοκληρώσουν το κεφάλαιο, οι εκπαιδευτές/τριες προτείνεται να χρησιμοποιήσουν 

το παιχνίδι ρόλων, το οποίο αποτελεί μια ενεργή και συνεργατική μέθοδο μάθησης. Αυτό θα 

δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους/ες να έχουν την εμπειρία της προσέγγισης ενός 

προβλήματος από διαφορετικές οπτικές.  

 

Για παράδειγμα, ένας/μία εκπαιδευόμενος/η αναλαμβάνει τον ρόλο του εργοδότη και ο/η 

άλλος/η τον ρόλο μιας ηλικιωμένης ή μετανάστριας γυναίκας, η οποία θέλει να κάνει αίτηση 

για μια θέση εργασίας. Ο/Η εκπαιδευτής/τρια ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και 

παρεμβαίνει με οδηγίες, περιγραφές και σχόλια, αποσύροντας τη βοήθειά του/της μόνο 

όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι σε θέση να συνεχίσουν μόνοι/ες. 

 

 

 

https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf
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Κεφάλαιο 4. «Δίκαιη» πρόσληψη υπαλλήλων  

 

Το Θέμα 1 παρέχει 6 συνεκτικές προτάσεις για μια στρατηγική πρόσληψης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, συνοδευόμενες από επιπρόσθετες συμβουλές. Τονίζει επίσης τη σημασία της 

δημιουργίας «SMART» περιγραφών θέσεων εργασίας και την εξάλειψη του μισθολογικού 

χάσματος μεταξύ των φύλων. 

 

Προτείνεται οι εκπαιδευτές/ριες να χωρίσουν τους εκπαιδευόμενους/ες σε μικρές ομάδες, 

για να δουλέψουν ομαδικά. Οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να συνεργαστούν, γράφοντας 

«SMART» περιγραφές θέσεων εργασίας για τους/τις συνεκπαιδευόμενούς/νές τους, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ικανότητές τους. Οι περιγραφές συζητούνται, στη 

συνέχεια, με την ολομέλεια της τάξης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να κατανοήσουν τη 

σημασία και τα οφέλη της πολυμορφίας.   

 

Δραστηριότητες 

 

Στο τέλος της ενότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες 

αξιολόγησης για έλεγχο των γνώσεων των εκπαιδευομένων όσον αφορά την ισότητα των 

φύλων και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. 

 

o Ενότητα 6 – Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις  

 

Η ενότητα 6 έχει ως στόχο να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στην έννοια του 

στερεότυπου. Μέσα από την ενότητα αυτή, μελετάται τι είναι στερεότυπο και εξετάζονται 

τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο, τις έμφυλες προκαταλήψεις και τις 

μικροεπιθέσεις ως τεκμήρια για την ύπαρξη ασυνείδητων στερεοτύπων. 

 

Αποτελείται από 3 κεφάλαια: 

1. Έμφυλα στερεότυπα 

2. Έμφυλες προκαταλήψεις 

3. Μικροεπιθέσεις (αγγλ. microagressions) 

 

Ενότητα 6: Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Κεφάλαιο 1 Έμφυλα στερεότυπα 

Θέμα 1 Τι είναι στερεότυπο: σημασία, λειτουργία & χαρακτηριστικά 

Θέμα 2 Έμφυλα στερεότυπα 
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Θέμα 3 Εστίαση στα έμφυλα στερεότυπα στα μέσα ενημέρωσης  

Θέμα 4 Πόροι: Προτάσεις για βιβλία, βίντεο, κλπ. 

Εργαστήριο 

Αξιολόγησης 1 

Έμφυλα στερεότυπα 

 

Ενότητα 6: Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Κεφάλαιο 2 Έμφυλες προκαταλήψεις 

Θέμα 1 Τι είναι προκατάληψη: σημασία, λειτουργία & χαρακτηριστικά 

Θέμα 2 Ασυνείδητες προκαταλήψεις 

Θέμα 3 Έμφυλες προκαταλήψεις 

Θέμα 4 Πόροι: Προτάσεις για βιβλία, βίντεο, κλπ. 

Εργαστήριο 

αξιολόγησης 2 

Προκατάληψη 

 

Ενότητα 6: Έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις 

Κεφάλαιο 3 Μικροεπιθέσεις (microagressions) 

Θέμα 1 Οι μικροεπιθέσεις ως τεκμήρια για την ύπαρξη ασυνείδητων 

στερεοτύπων 

Θέμα 2 Ρατσιστικές μικροεπιθέσεις 

Θέμα 3 Έμφυλες μικροεπιθέσεις 

Θέμα 4 Πόροι: Προτάσεις για βιβλία, βίντεο, κλπ. 

Εργαστήριο 

αξιολόγησης 

3 

Μικροεπιθέσεις   
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Κεφάλαιο 1: Έμφυλα στερεότυπα 

 

Στο Θέμα 1 οι εκπαιδευόμενοι/ες εισάγονται -αναφορικά με τη σημασία, τη λειτουργία και 

τα χαρακτηριστικά- στην έννοια του στερεότυπου. Προτείνεται η παρακολούθηση τριών 

βίντεο. 

 

Στο Θέμα 2 οι εκπαιδευόμενοι/ες εισάγονται -αναφορικά με τη σημασία, τη λειτουργία και 

τα χαρακτηριστικά- στην έννοια των έμφυλων στερεοτύπων. Προτείνονται δύο πόροι ως 

πρόσθετο υλικό για διάβασμα και η παρακολούθηση ενός βίντεο. 

 

Στο Θέμα 3 αναλύονται τα έμφυλα στερεότυπα στον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και 

επικοινωνίας. Προτείνεται στους εκπαιδευόμενους/ες η παρακολούθηση ενός βίντεο για 

περισσότερες πληροφορίες.  

 

Στο Θέμα 4 παρέχονται άλλοι πόροι (βίντεο, βιβλία, ιστότοποι). 

 

Στο Εργαστήριο αξιολόγησης  1 υποβάλλονται τρεις ερωτήσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες 

μπορούν να απαντηθούν ομαδικά ή ατομικά. 

 

Κεφάλαιο 2: Έμφυλες προκαταλήψεις 

 

Στο Θέμα 1 οι συμμετέχοντες/ουσες εισάγονται -αναφορικά με τη σημασία, τη λειτουργία 

και τα χαρακτηριστικά- στην έννοια της προκατάληψης. Προτείνεται η παρακολούθηση δύο 

βίντεο για το θέμα αυτό. 

 

Στο Θέμα 2 εξετάζονται οι ασυνείδητες προκαταλήψεις: τι είναι, πώς να τις αναγνωρίζουμε, 

από πού προέρχονται. Προτείνονται δύο πόροι ως πρόσθετο υλικό για διάβασμα και η 

παρακολούθηση δύο βίντεο. Περιλαμβάνεται, επίσης, το Τεστ  Έμμεσης Συσχέτισης (Implicit 

Associations Test), μέσω του οποίου διαπιστώνεται το επίπεδο της «σιωπηρής» 

προκατάληψης που σχετίζεται με το φύλο, τη σεξουαλικότητα, την εθνικότητα, τη θρησκεία, 

τον σωματότυπο, κ.ά. 

 

Στο Θέμα 3 γίνεται εισαγωγή στις έμφυλες προκαταλήψεις: τι είναι, πώς δρουν και ποιες 

συνέπειες έχουν σε ψυχολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο. 

 

Στο Θέμα 4 παρέχονται άλλοι πόροι (βίντεο, βιβλία, ιστότοποι). 

 

Στο Εργαστήριο αξιολόγησης 2 υποβάλλεται μία ερώτηση ανοικτού τύπου και μία ερώτηση 

πολλαπλής επιλογής, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν ομαδικά ή ατομικά. 
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Κεφάλαιο 3: Μικροεπιθέσεις (microagressions) 

 

Το Θέμα 1 έχει ως στόχο να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στο θέμα των 

μικροεπιθέσεων: τι είναι, πότε πρωτοεμφανίστηκε ο όρος και από ποιον, ποιοι είναι οι 

διαφορετικοί τύποι μικροεπιθέσεων (βιαιοπραγίες ή απόπειρες βιαιοπραγίας, προσβολές, 

υποτίμηση). Περιλαμβάνει ενδιαφέροντα παραδείγματα των πιο συνηθισμένων 

μικροεπιθέσεων και πολύ χρήσιμα βίντεο για τον τρόπο καλύτερης κατανόησης της 

επίδρασης των μικροεπιθέσεων. 

 

Το Θέμα 2 έχει ως στόχο να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους/ες στις ρατσιστικές 

μικροεπιθέσεις μέσα από παραδείγματα και να συζητηθεί η έρευνα που διεξάγεται στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ψυχολογίας γύρω από το θέμα αυτό. 

 

Το Θέμα 3 έχει ως στόχο να εισαγάγει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες στις έμφυλες 

μικροεπιθέσεις. Η ομάδα ενθαρρύνεται να σκεφτεί διάφορα υποθετικά σενάρια, ούτως 

ώστε να κατανοήσει καλύτερα την επίδραση των μικροεπιθέσεων. Ο αρνητικός αντίκτυπος 

των μικροεπιθέσεων στην καθημερινή ζωή (υγεία, επίπεδο ζωής) παρουσιάζεται με ιδέες για 

τον τρόπο αντιμετώπισής τους.  

 

Στο Θέμα 4 παρέχονται άλλοι πόροι (βίντεο, βιβλία, ιστότοποι). 

 

Στο Εργαστήριο αξιολόγησης 3 προτείνονται τρεις διαφορετικές δραστηριότητες, οι οποίες 

μπορούν να υλοποιηθούν ομαδικά ή ατομικά. 

 

Τα βίντεο είναι:  

● «Τι είναι ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ;» (“What is STEREOTYPE?”) (5 λεπτά) 

● «Ο κίνδυνος μιας και μοναδικής ιστορίας» (“The danger of a single story”) (18 λεπτά) 

● «Έχω 99 προβλήματα ... η παράλυση είναι μόνο ένα από αυτά» (“I got 99 problems 

... palsy is just one”) (14 λεπτά) 

● «Τι σημαίνει για σένα η μαντίλα μου;» (“What does my headscarf mean to you?”) (14 

λεπτά) 

● «Έμμεση Προκατάληψη – Πώς μας επηρεάζει και πώς την αντιμετωπίζουμε» 

(“Implicit Bias - How it affects us and how we push through”) (16 λεπτά) 

● «Ο σεξισμός στην καθημερινή ζωή» (“Everyday sexism”) (16 λεπτά) 

● «Τι είδους Ασιάτης είστε;» (“What kind of Asian are you?”) (2 λεπτά) 

● «Πώς να ξεγελάσετε τις δικές σας ασυνείδητες προκαταλήψεις» (“How to Outsmart 

Your Own Unconscious Bias”) (17 λεπτά) 

● «Πώς οι μικροεπιθέσεις είναι σαν τα τσιμπήματα των κουνουπιών • Ένα και το αυτό» 

(“How microaggressions are like mosquito bites • Same Difference”) (2 λεπτά) 

● «Έμφυλες μικροεπιθέσεις» (“Gender Microaggressions”) (4 λεπτά) 
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● «Από τις μικροεπιθέσεις στη σεξουαλική παρενόχληση» (“From microaggressions to 

sexual harassment”) (7 λεπτά) 

● «Μικροεπιθέσεις στην Καθημερινή Ζωή» (“Microaggressions in Everyday Life”) (4 

λεπτά) 

● «Μικροεπιθέσεις στην Τάξη: Εκδήλωση, Δυναμική και Επιπτώσεις» 

(“Microaggressions in the Classroom: Manifestation, Dynamics and Impact”) (5 λεπτά) 

 

o Ενότητα 7 – Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή! 

 

Η ενότητα «Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή!» στοχεύει να παράσχει ιδέες για 

κινητοποίηση, τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών/ριών ενός οργανισμού, 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των διακρίσεων στον χώρο εργασίας και για προώθηση 

της διαφορετικότητας, καθώς και να παρουσιάσει οργανώσεις που υποστηρίζουν την 

ισότητα των φύλων.  

 

Αποτελείται από 3 κεφάλαια: 

1. Στοχασμοί για την ισότητα των φύλων 

2. Στηρίζοντας έμπρακτα την ισότητα των φύλων 

3. Αντίκτυπος της ισότητας των φύλων 

 

Ενότητα 7. Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή! 

Κεφάλαιο 1 Στοχασμοί για την ισότητα των φύλων 

Μέσα από την ενότητα αυτή τονίζεται η σημασία των καλών 

παραδειγμάτων προς μίμηση. Ενώ αυτά τα παραδείγματα μπορεί να 

διαφέρουν (νομοθεσίες, δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

καθιέρωση παγκόσμιων ημερών, κλπ.), είναι όλα καινοτόμες και 

σύγχρονες προσεγγίσεις που επιδιώκουν την ισότητα των φύλων.  

Θέμα 1 Η δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Θέμα 2 Έκκληση για ανάληψη δράσης: Παγκόσμια Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 

2020 

Θέμα 3 Καλή Πρακτική 1: Φορείς δημόσιας διοίκησης 

Θέμα 4 Καλή Πρακτική 2: OMV Petrom, Ρουμανία 

 

Ενότητα 7. Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή! 
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Κεφάλαιο 2 Στηρίζοντας έμπρακτα την ισότητα των φύλων  

Για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων, απαιτείται ο συνδυασμός 

θεωρίας και πράξης. Σε αυτό το κεφάλαιο, θα βρείτε πολύτιμες 

συμβουλές, μεθόδους βήμα προς βήμα και ιδέες που μπορείτε να 

ακολουθήσετε, κυρίως στον χώρο εργασίας, για να αναλάβετε δράση και 

να κάνετε την αλλαγή.  

Θέμα 1 Σχεδιασμός «έξυπνων» (SMART) στόχων – Βασικό πλαίσιο 

Θέμα 2 Σχεδιασμός δράσης – Οδηγός για υπαλλήλους 

Θέμα 3 Σχεδιασμός δράσης – Οδηγός για εργοδότες 

 

Ενότητα 7. Αναλάβετε δράση – κάντε την αλλαγή! 

Κεφάλαιο 3 Αντίκτυπος της ισότητας των φύλων 

Εστίαση σε θεμελιώδεις αρχές και μέτρα που, αν τηρηθούν με ευλάβεια, 

μπορούν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. 

Θέμα 1 Μέτρηση του αντικτύπου των δράσεων για την ισότητα των φύλων 

Θέμα 2 Παράγοντες επιτυχίας 

 

Κεφάλαιο 1: Στοχασμοί για την ισότητα των φύλων 

 

Στο Θέμα 1 διαφαίνεται πώς μπορεί να προωθηθεί η ισότητα των φύλων αξιοποιώντας τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αποτελέσουν ένα 

εξαιρετικό εργαλείο για την προώθηση επιτευγμάτων που σημειώνονται στον επιστημονικό 

και τον επαγγελματικό τομέα. 

 

Στο Θέμα 2 παρουσιάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα για την Ίση Αμοιβή 2020», μια πρωτοβουλία 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) με στόχο την ευαισθητοποίηση για το μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ των φύλων. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε έναν σύνδεσμο για την 

παρακολούθηση σύντομου βίντεο (διάρκειας 2 λεπτών και 13 δευτερολέπτων), που κάνει 

προβλέψεις για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. 

 

Στο Θέμα 3 εξετάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί στην Ευρώπη, πώς προσπάθησαν να 

βελτιώσουν την ποιότητα και την ανταπόκριση των δημόσιων υπηρεσιών και να 

εφαρμόσουν τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων. 
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Στο Θέμα 4 παρέχεται το παράδειγμα της OMV Petrom, μιας ρουμανικής εταιρείας 

πετρελαίου, που ήταν μία από τις 5 κορυφαίες εταιρείες στο Χρηματιστήριο του 

Βουκουρεστίου για την ισότητα των φύλων στη Ρουμανία το 2020. 

 

Κεφάλαιο 2: Στηρίζοντας έμπρακτα την ισότητα των φύλων 

 

Στο Θέμα 1 εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η χρήση των «έξυπνων» (SMART) στόχων - η 

μέθοδος δηλαδή για τη διασφάλιση της επίτευξης συγκεκριμένων, χρονικά δεσμευμένων και 

αποτελεσματικών στόχων - μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων. 

 

Στο Θέμα 2 εξετάζεται η ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας μέσα από τα βήματα ενός 

οδηγού για άτομα που υφίστανται διακρίσεις. Παρουσιάζεται πώς οι εταιρείες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το εγχειρίδιο εργαζομένων για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα και πώς οι ίδιοι/ίδιες μπορούν να υποβάλουν καταγγελία. 

 

Στο Θέμα 3 παρέχεται ακόμη ένας οδηγός για τους διευθύνοντες ενός οργανισμού. Οι 

ενέργειες του εργοδότη/ριας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των 

φύλων στον χώρο εργασίας. 

 

Κεφάλαιο 3: Αντίκτυπος της ισότητας των φύλων 

 

Στο Θέμα 1 παρέχεται ένας οδηγός παροχής κινήτρων για τον τρόπο αύξησης των ποσοστών 

ισότητας των φύλων στους οργανισμούς και περιλαμβάνονται πιλοτικές μελέτες, έρευνες, 

ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις. Οι εκπαιδευτές/-τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

παιχνίδια ρόλων, π.χ. πώς ένα τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές 

ισότητας των φύλων. Ξεκινήστε χωρίζοντας τους εκπαιδευόμενους/ες σε ισάριθμες ομάδες 

με ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών στην κάθε μια, επιλέξτε μια εταιρεία ως παράδειγμα και 

υλοποιήστε μια άσκηση ιδεοθύελλας για να καθοδηγήσετε τα εκπαιδευόμενα άτομα να 

σκεφτούν λύσεις που θα αλλάξουν τις ακολουθούμενες πολιτικές από το Τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Από τις ομάδες αναμένεται να ακολουθήσουν τα βήματα που έμαθαν και να 

προτείνουν την εφαρμογή πιο σύγχρονων και φιλικών προς τα φύλα πολιτικών. 

 

Στο Θέμα 2 καθορίζονται τα βασικά στοιχεία για διαρκή επιτυχία σε έναν οργανισμό. 

Τα σχετικά βίντεο είναι: 

«Γιατί η ισότητα των φύλων δεν αφορά μόνο τις γυναίκες» (“Why gender equality is not just 

about women”) (18 λεπτά) 

Βίντεο για αναστοχασμό: Αυτό το ενημερωτικό βίντεο θα παρακινήσει και θα προκαλέσει το 

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων/ουσών και μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο 

για τους/τις εκπαιδευτές/-τριες, που θέλουν να αξιολογήσουν τη γνώση των 

εκπαιδευόμενων και να δώσουν το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση. 
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EPIC: «Επίτευξη ίσης αμοιβής έως το 2030» (“EPIC: Achieving equal pay by 2030”) (2 λεπτά 

και 13 δευτερόλεπτα) 

«Βιωσιμότητα σε 60 δευτερόλεπτα – Μέρος 5: Οι άνθρωποι της OMV» (“60 Seconds 

Sustainability - Part 5: The People of OMV”) (1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα) 

Σημαντική σημείωση: Στην ενότητα περιλαμβάνονται τρία ενημερωτικά, εμπνευσμένα 

βίντεο. Ως στόχο έχουν την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόμενους/ες και τη διατήρηση 

του ενδιαφέροντός τους για το θέμα. 

 

Βιβλιογραφία: Αυτή η ενότητα χρησιμεύει ως πηγή αναφοράς για θέματα ισότητας των 

φύλων. Βεβαιωθείτε ότι δίνεται η βιβλιογραφία σε όλα τα εκπαιδευόμενα άτομα και 

ενθαρρύνετέ τα να διαβάσουν τους πόρους στον δικό τους χρόνο και να μάθουν 

περισσότερα για την ισότητα των φύλων. 

 

11. Σκέψεις και κουίζ 

 

Σε κάθε ενότητα, περιλαμβάνονται αναστοχαστικές ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες. Οι 

δραστηριότητες αναστοχασμού δεν επιδέχονται ορθή ή λανθασμένη απάντηση, αλλά έχουν 

ως στόχο να πυροδοτήσουν συζήτηση.  

 
Στο τέλος του μαθήματος, υπάρχει επίσης ένα τελικό κουίζ, στο οποίο μπορούν να λάβουν 
μέρος οι εκπαιδευόμενοι/ες για να αναλύσουν όσα έμαθαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. Στο κουίζ αυτό περιλαμβάνονται ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής και ταξινόμησης. 
 

Τα παραπάνω έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη μάθηση και να διασφαλίσουν ότι οι 

εκπαιδευόμενοι/ες θα εμπεδώσουν καλύτερα τα σημαντικότερα σημεία από όσα έμαθαν. 

 

Προτείνεται στους/στις εκπαιδευτές/-τριες να ελέγχουν κατά πόσο τα άτομα απαντούν στις 

ερωτήσεις και να αξιολογούν τις απαντήσεις τους. Οι εκπαιδευτές/-τριες μπορούν, επίσης, 

να «επιβραβεύουν» τους εκπαιδευόμενους/ες που πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα 

δίνοντάς τους επιπλέον πόντους, παιχνιδοποιώντας την όλη διαδικασία. Επεκτείνοντας τη 

σκέψη αυτή, οι εκπαιδευτές/-τριες θα μπορούσαν να προσαρμόσουν τη διαδικασία και να 

δημιουργήσουν ένα παιχνίδι-κουίζ καρτών με ερωτήσεις και πιθανές απαντήσεις από τους 

εκπαιδευόμενους/ες. 
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12. Μελέτες περίπτωσης 

 

Στο πλαίσιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος μαθημάτων, συλλέξαμε μελέτες 

περίπτωσης και «ιστορίες επιτυχίας». 

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του έργου FENCE αξιοποιήθηκε για την εκπαίδευση ενός νέου 

υπαλλήλου και του ιδρυτή ενός νεοσύστατου οργανισμού συμβούλων στην Ελλάδα. Ο 

οργανισμός φιλοδοξεί να υποστηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να προωθήσει 

την υιοθέτηση έμφυλων συμπεριληπτικών πρακτικών. Ωστόσο, εφόσον ο νεοσύστατος 

αυτός οργανισμός δεν δραστηριοποιείται εδώ και πολύ καιρό, το προσωπικό που 

απασχολείται σε αυτόν χρειαζόταν κατάλληλη εκπαίδευση για να διασφαλιστεί τόσο η 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού όσο και η δυνατότητα εφαρμογής των στρατηγικών 

του. 

 

Μέρος του προγράμματος μαθημάτων του έργου FENCE χρησιμοποιήθηκε σε ένα 

διαδικτυακό σεμινάριο, στο πλαίσιο 2 συνεδριών διάρκειας τριών ωρών. Στην πρώτη 

συνεδρία, ο εκπαιδευτής παρουσίασε την Ενότητα Επισκόπησης για την εισαγωγή των 

συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθημάτων και, επίσης, ορισμένα αποτελέσματα από την 

Έκθεση του 2020 για τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, που μετρά πόσο απέχουν τα κράτη-

μέλη από την επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων. Στη δεύτερη συνεδρία, εστίασε 

στην Ενότητα 5: Λαμβάνοντας θέση στην ισότητα και, ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 4 για τις 

δίκαιες στρατηγικές πρόσληψης. 

Στο τέλος της συνεδρίας, οι δύο συμμετέχοντες σχολίασαν θετικά το πρόγραμμα μαθημάτων 

του έργου. Μοιράστηκαν, επίσης, τις απόψεις τους για τις διακρίσεις σήμερα στον εργασιακό 

χώρο, συμφωνώντας ότι, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν 

ανισότητες μεταξύ των φύλων, ιδιαίτερα στον εργασιακό χώρο και ότι η εκπαίδευση είναι ο 

μόνος τρόπος για τον περιορισμό ή και την εξάλειψη αυτού του φαινομένου. 
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Ένας σύλλογος που ασχολείται με γυναίκες πρόσφυγες ήθελε να εκπαιδεύσει τους νομικούς 

συμβούλους του για να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις γυναίκες, όταν αυτές έρχονται 

να ζητήσουν βοήθεια για την προετοιμασία της εκπροσώπησής τους στη διεθνή επιτροπή 

προστασίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εκπαιδεύσει τους νομικούς 

συμβούλους σε θέματα ασυνείδητων έμφυλων προκαταλήψεων και μικροεπιθέσεων, βάσει 

της Ενότητας 6 του Προγράμματος Μαθημάτων του έργου FENCE. Οι νομικοί σύμβουλοι 

βρήκαν το μαθησιακό υλικό πολύ χρήσιμο, ειδικά τα τμήματα που αναφέρονται στην έννοια 

των στερεοτύπων και στις μικροεπιθέσεις ως τεκμήρια για την ύπαρξη ασυνείδητων 

στερεοτύπων. Αυτά τα τμήματα της ενότητας αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τους νομικούς 

συμβούλους να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες, ιδιαίτερα όταν χρειάζονται πληροφορίες για 

τις προσωπικές τους ιστορίες κατά την προετοιμασία τους για τη διεθνή επιτροπή 

προστασίας. 

 

 

Η υπεύθυνη διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων, που είναι και μέλος διοικητικού συμβουλίου 

σε έναν οργανισμό νεολαίας στην Κύπρο, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα να εφαρμόσει πιλοτικά το 

μάθημα του έργου FENCE, καθώς η ισότητα των φύλων είναι ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα 

και μια από τις προτεραιότητες του οργανισμού. Ανέφερε, επίσης, ότι η συμμετοχή της 

αποτελούσε για εκείνη μια μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα μπορούσε να προωθήσει τις γνώσεις 

και την εμπειρία της για το θέμα και, έτσι, να καταστεί ικανή να εφαρμόσει σχετικές δράσεις 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανατροφοδότησή της ήταν θετική και βρήκε τις 

βέλτιστες πρακτικές ιδιαίτερα χρήσιμες. 

 

 

Μια εκπαιδεύτρια του FENCE παρουσίασε το έργο σε έναν εξωτερικό συνεργάτη στο πλαίσιο 

τρίωρης διά ζώσης εκπαιδευτικής συνεδρίας. Η εκπαιδεύτρια παρουσίασε τους στόχους και 

τη δομή της πλατφόρμας, παρείχε μια επισκόπηση των κύριων θεματικών των 7 ενοτήτων 

και εστίασε στην τελευταία ενότητα, που περιέχει ιδέες για παρακίνηση των εργαζομένων 

και των διευθυντών/ριών τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας. 

Το πιο χρήσιμο μέρος της εκπαίδευσης ήταν η ανάλυση του σχεδιασμού «έξυπνων» στόχων 

S.M.A.R.T, μια μέθοδος που μπορεί να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό 

περιβάλλον τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, η συμμετέχουσα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με αυτή 

τη γνώση θα μπορούσε να χειριστεί καλύτερα δύσκολα περιστατικά που σχετίζονται με το 

φύλο στον πρότερο εργασιακό της χώρο. Τέλος, δήλωσε ότι πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση για την αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων. 

 
Ως αποτέλεσμα της εκπαίδευσης, η ίδια η συμμετέχουσα προώθησε το έργο σε έναν 
φοιτητικό και σε έναν γυναικείο σύλλογο. 
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Μια νεαρή εργαζόμενη σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό είχε ενημερωθεί για τις έμφυλες 

προκαταλήψεις και διακρίσεις στο σχολείο, αλλά τα μαθήματα επηρεάστηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από την πανδημία του Covid-19. Για να μάθει περισσότερα για το θέμα, 

παρακολούθησε διαδικτυακά τις ενότητες 3 και 4 του προγράμματος μαθημάτων του έργου 

FENCE σε δικό της χρόνο. Χρειάστηκε περίπου δύο ώρες για να ολοκληρώσει τις ενότητες 

αυτές. Θεωρεί τους επιπλέον πόρους για διάβασμα ιδιαίτερα χρήσιμους, καθώς της έδωσαν 

τη δυνατότητα να μάθει περισσότερα για τα θέματα που την ενδιέφεραν πιο πολύ και, στη 

συνέχεια, μελέτησε και θέματα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας. 

Έχοντας εμβαθύνει σε αυτό το θέμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόσβαση στον χώρο 

εργασίας σε κάθε σημείο του πλανήτη χωρίς οποιαδήποτε μορφή βίας, σωματικής ή 

ψυχολογικής, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ως αποτέλεσμα, εκδήλωσε την 

επιθυμίας της να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος 

μαθημάτων του έργου FENCE, που εστιάζουν στον σχεδιασμό δράσης και σκοπεύει να 

εξετάσει και να αξιολογήσει την πολιτική κατά της παρενόχλησης στον επόμενο οργανισμό 

στον οποίο θα εργοδοτηθεί. 

 

 

Ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης, με μεγάλο ποσοστό 

γυναικών εργαζομένων, ήθελε να βεβαιωθεί ότι αναπτύσσουν έναν δίκαιο εργασιακό χώρο 

με τους απαραίτητους μηχανισμούς σε ισχύ για την αναφορά και την υπέρβαση τυχόν 

περιπτώσεων διακρίσεων λόγω φύλου. Το μέλος αυτό ολοκλήρωσε τρεις ενότητες του FENCE 

διαδικτυακά, την 1η, την 3η και την 4η. Οι μελέτες περίπτωσης και οι πληροφορίες για 

στερεότυπα, ασυνείδητες προκαταλήψεις και μικροεπιθέσεις στον χώρο εργασίας έβαλαν 

σε σκέψεις το άτομο. Έχοντας μάθει περισσότερα για αυτά τα πιθανά ζητήματα, ανυπομονεί 

να ολοκληρώσει και τα υπόλοιπα μαθήματα του FENCE, για να μάθει πώς θα αναπτύξει 

πρακτικές στρατηγικές για τον μετριασμό των έμφυλων προκαταλήψεων στον οργανισμό 

τους. Έχει ήδη προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού για την αντιμετώπιση των 

έμφυλων προκαταλήψεων, με τον διορισμό ενός ατόμου ως υποστηρικτή στον οργανισμό 

με στόχο τη διευκόλυνση της συζήτησης γύρω από θέματα έμφυλων διακρίσεων για όλο το 

προσωπικό. Επίσης, σκοπεύει να πάει ένα βήμα παραπέρα για το θέμα αυτό, συζητώντας το 

και με άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και με ανώτερους/ες διευθυντές/ριες. 

 

Η Διευθύντρια ενός Τμήματος Μάρκετινγκ μπήκε στην πλατφόρμα του έργου FENCE για να 

βρει υποστήριξη στην προσπάθειά της να αναστοχαστεί για τις πρακτικές που ακολουθεί ο 

οργανισμός της αναφορικά με την ισότητα των φύλων και να μάθει τρόπους ενδυνάμωσης 

της ίδιας ως γυναίκας. 
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Διαπίστωσε ότι το μεγαλύτερο όφελος ήταν να μάθει για την ισότητα των φύλων, καθώς και 

την ιστορία και τη σημασία της ύπαρξής της σε όλους τους οργανισμούς. Δεν ανέμενε αρχικά 

να μάθει για την παγκόσμια ιστορία της ισότητας των φύλων και θεώρησε ότι το υλικό αυτό 

ήταν ενδιαφέρον. Πιστεύει ότι το πρόγραμμα μαθημάτων του έργου FENCE θα τη βοηθήσει 

στις επαγγελματικές της προσπάθειες, καθώς θα τη βοηθήσει να ξεπεράσει καταστάσεις και 

περιστατικά ανισότητας των φύλων στο μέλλον, σε περίπτωση που βιώσει κάτι τέτοιο. 

Επιπρόσθετα, θα τη βοηθήσει κατά τη διερεύνηση και αξιολόγηση των πρακτικών ενός 

δυνητικού εργοδότη, όταν στο μέλλον τύχει να υποβάλει αίτηση για μια νέα θέση εργασίας. 

Θεωρεί ότι μπορεί, επίσης, να τη βοηθήσει να προβληματιστεί για καταστάσεις στην 

υφιστάμενη θέση εργασίας της και να προτείνει δράσεις για τη βελτίωση των τρεχουσών 

πρακτικών. Συνολικά, πιστεύει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο 

αναφορικά με θέματα ισότητας των φύλων και την κατανόηση της θεωρίας πίσω από αυτή. 

 

13. Η εφαρμογή FENCE για κινητά 

 

Η εφαρμογή του FENCE για τα κινητά αποτελεί μέρος των ψηφιακών εργαλείων του έργου 

και είναι διαθέσιμη σε όλες τις πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας (δηλαδή Android, iOS, 

Windows) και σε πέντε γλώσσες (αγγλικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά, ρουμανικά). Η 

εφαρμογή χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα σχεδίασης διεπαφής του χρήστη με τα  

κινητά (UID) και είναι κατάλληλη για όποιον ενδιαφέρεται για την ισότητα του φύλου και τις 

βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο εξάλειψης των στερεότυπων και των διακρίσεων που 

αφορούν τα φύλα. Μέσω της εν λόγω εφαρμογής για κινητά, οι χρήστες μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας του FENCE και να διαβάσουν για 

το έργο, την ομάδα των φορέων/ εταιρειών που το διεκπεραιώνουν αλλά και να βρουν όλα 

τα τελικά αποτελέσματα του έργου (Έγγραφο ολοκλήρωσης, Πρόγραμμα Σπουδών του 

FENCE, Ψηφιακή Εργαλειοθήκη, Πηγές, Μεθοδολογικός Οδηγός και το Βιβλίο Πολιτικής). Η 

εφαρμογή ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και με 

το εκπαιδευτικό του υλικό, καθώς αυτό οδηγεί σε βεβαίωση συμμετοχής. Υποστηρίζει επίσης 

υπηρεσίες και εργαλεία, όπως π.χ. εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία και 

συνεργασία μεταξύ συνομήλικων, διαμοιρασμό πληροφοριών, ηλεκτρονικά εργαλεία 

παροχής συμβουλών και άλλα εργαλεία συνεργασίας. 

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εφαρμογή 

 

14.   Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

Κατά τη μελέτη και χρήση του υλικού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αυτό το πρόγραμμα 

μαθημάτων δημιουργήθηκε από τους εταίρους του έργου βάσει υλικού και πληροφοριών 

που ίσχυαν από το 2019 έως το 2021. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myapp.fence
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Συνιστάται στους/στις εκπαιδευτικούς/ριες και στους/στις εκπαιδευόμενους/ες να 

διερευνήσουν οι ίδιοι/ίδιες για τυχόν νέα, ιδέες, εκστρατείες και μελέτες περίπτωσης, ούτως 

ώστε να επικαιροποιήσουν και να συμπληρώσουν κατάλληλα το πρόγραμμα μαθημάτων του 

έργου FENCE. 

 

Για να ξεκινήσετε την έρευνά σας, συνιστάται να αναζητήσετε διαδικτυακά νέα για θέματα 

που σχετίζονται με το φύλο, καθώς στο θέμα αυτό αναφέρονται συχνά τα μέσα ενημέρωσης. 

Στην Ενότητα 7 δίνονται παραδείγματα από ιστοτόπους μεγάλων ευρωπαϊκών και εθνικών 

κυβερνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών. Θα μπορούσατε, όμως, να διεξαγάγετε τη δική 

σας έρευνα σε μεγάλες διεθνείς εμπορικές εταιρείες, όπως τράπεζες, διαφημιστικά γραφεία 

και αεροπορικές εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα συναφή 

παραδείγματα υφιστάμενων πολιτικών απασχόλησης, καθώς και μελέτες περίπτωσης 

εμπνευσμένων γυναικών και νέων τρόπων εργασίας. 

 

15.   Πρόσθετες πληροφορίες 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το έργο FENCE, επικοινωνήστε με:  

Musarat Inayat - Musarat1@communityactiondacorum.org.uk 

 

Για τεχνικά ερωτήματα σε σχέση με την πλατφόρμα του έργου, επικοινωνήστε με: 

Αννίτα Ηλιάδη - annita.eliade@csicy.com 

 

Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακολουθείτε τα νέα σε σχέση με το έργο κάνοντας “like” («μου 

αρέσει») στη Σελίδα του FENCE στο Facebook. 

 

Ευχαριστούμε που διαβάσατε το υλικό μας.  

 

 
 

 
 

mailto:Musarat1@communityactiondacorum.org.uk
mailto:annita.eliade@csicy.com
http://www.facebook.com/EUprojectFENCE
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