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Ενότητα 4: Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρία στην αγορά εργασίας 

Εισαγωγή 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ; 

Οι απλές δεξιότητες είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων ανθρώπων, συναισθηματικών δεξιοτήτων, 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών δεξιοτήτων. 

Οι απλές δεξιότητες χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αλληλεπιδρά στις σχέσεις του 
με τους άλλους. Χαρακτηρίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ενός ατόμου. Οι απλές δεξιότητες 
καθορίζουν εάν ένα άτομο είναι, για παράδειγμα καλό στη στρατηγική σκέψη ή στη διαπραγμάτευση 
ή στη λήψη αποφάσεων. 

Η ανάπτυξη και η ενίσχυση των απλών δεξιοτήτων είναι σημαντική και απαραίτητη για τις γυναίκες 
γενικά και ειδικά για τις γυναίκες με αναπηρίες για να γίνουν και να παραμείνουν ενεργά μέλη της 
κοινωνίας. 

Σε αντίθεση με τις τεχνικές δεξιότητες ή τις «σκληρές» δεξιότητες, οι απλές δεξιότητες δεν αφορούν 
τη γνώση που διαθέτετε, αλλά τις συμπεριφορές που εμφανίζονται σε διαφορετικές καταστάσεις. 

Όσον αφορά την αναζήτηση εργασίας και την αγορά εργασίας, οι απλές δεξιότητες κάνουν τη 
διαφορά μεταξύ κατάλληλων υποψηφίων και ιδανικών υποψηφίων. Στις περισσότερες 
ανταγωνιστικές αγορές εργασίας, τα κριτήρια πρόσληψης δεν περιορίζονται στην τεχνική ικανότητα 
και στις εξειδικευμένες γνώσεις. 

Κάθε ρόλος εργασίας απαιτεί κάποια αλληλεπίδραση με άλλους, είτε είναι συνάδελφοι είτε πελάτες, 
έτσι οι απλές δεξιότητες θα είναι σημαντικές για τους περισσότερους εργοδότες. 

Συχνά, οι υπεύθυνοι πρόσληψης αναζητούν άτομα που έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ηγέτες με 
ισχυρές δεξιότητες για επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, διαχείριση χρόνου, δεξιότητες ομαδικής 
εργασίας και επίλυση προβλημάτων. Δεν θα περιμένουν από τις γυναίκες να έχουν όλα τα προσόντα 
και την εμπειρία από την πρώτη μέρα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τα χαρακτηριστικά που 
θα τους επιτρέψουν να μάθουν και να αναπτυχθούν στο ρόλο. 

Όλα τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά όταν μιλάμε για την προετοιμασία των γυναικών να 
αναλάβουν μια δουλειά. Αν μιλάμε επίσης για γυναίκες με αναπηρίες, η δυνατότητα εκπαίδευσης 
αυτών των γυναικών ώστε να μάθουν να ανιχνεύουν και να αξιολογούν τις απλές δεξιότητές τους 
είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική για να τους προετοιμάσει όχι μόνο για να εκτελέσουν τη 
δουλειά τους, αλλά και για να ξέρουν πώς να υπερασπιστούν τις δυνάμεις τους όταν πρόκειται να 
ανήκουν σε μια ομάδα εργασίας και να ξέρουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά πώς να 
αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που υπάρχουν στον χώρο εργασίας, παρέχοντας λύσεις στον εργοδότη. 

Επίσης, η εκπαίδευση απλών δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη ορισμένων 
περιεχομένων των ενοτήτων, για παράδειγμα εκείνων που συνδέονται με τις ενότητες 2, 3 και 6 του 
προγράμματος εκπαίδευσης “Ready Women”. 
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Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρία 

1 Επικοινωνία 

Η επικοινωνία είναι μια από τις πιο σημαντικές απλές δεξιότητες. Οι ικανοί επικοινωνιακοί άνθρωποι 
μπορούν να προσαρμόσουν τον τόνο και το στυλ τους σύμφωνα με το κοινό τους, να κατανοήσουν 
και να ενεργήσουν αποτελεσματικά βάσει οδηγιών και να εξηγήσουν πολύπλοκα ζητήματα σε 
συναδέλφους και πελάτες. 

Μια βασική, συχνά ξεχασμένη, ικανότητα επικοινωνίας είναι η ακρόαση. Είτε αντιμετωπίζουμε ένα 
παράπονο ενός πελάτη είτε συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας, οι καλές δεξιότητες 
ακρόασης θα μας βοηθήσουν να μάθουμε και να ανταποκριθούμε σωστά στην περίσταση η οποία 
μας παρουσιάστηκε. 

Η επικοινωνία είναι η ικανότητα μετάδοσης ιδεών, πληροφοριών και απόψεων με σαφήνεια και 
πειστικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, ενώ ακούτε και δέχεστε τις προτάσεις των άλλων. Οι 
δεξιότητες επικοινωνίας είναι σχεδόν πάντα υψηλές στη λίστα «βασικών δεξιοτήτων» σε 
οποιαδήποτε διαφήμιση εργασίας. Άτομα με ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας μπορούν να 
οικοδομήσουν σχέσεις (από την αρχική οικοδόμηση σχέσεων έως μια μακροπρόθεσμη σχέση) 
Μπορούν να ακούσουν καλά και να διαφοροποιήσουν την επικοινωνία τους ανάλογα με τις 
περιστάσεις. Αποφεύγουν τις παρεξηγήσεις, και γενικά καθιστούν κάθε χώρο εργασίας ένα άνετο 
περιβάλλον. 

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Ready Women” θα εστιάσει ειδικά σε αυτήν την ενότητα για να αναπτύξει 
και να ενισχύσει την αποτελεσματική επικοινωνία, παρέχοντας στους μαθητές την ευκαιρία να 
αξιολογήσουν τα δικά τους στυλ επικοινωνίας, να επικοινωνήσουν εποικοδομητικά σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα και να εκφράσουν και να κατανοήσουν διαφορετικές απόψεις. 

Επίσης, θα τους προσφέρουμε εκπαίδευση σε δεξιότητες για την αποτελεσματική επικοινωνία 
εσωτερικά και πώς επηρεάζει τα προσωπικά κίνητρο και τη θετικότητα. Αυτές οι ικανότητες είναι 
πολύ σημαντικές για τις γυναίκες με αναπηρίες που συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες 
λόγω της αναπηρίας τους. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο μαθητής θα είναι σε θέση: 

− Να αξιολογήσουν το δικό τους στυλ επικοινωνίας 
− Να δείξουν την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια ποικιλία καταστάσεων 
− Να διαχειριστούν ικανότητες για αυτο-παρουσίαση και να κοινοποιήσουν τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία τους 
− Να έχουν αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας 
− Να εκφράζουν τη δική τους άποψη καθαρά 
− Να προωθούν τον σεβασμό και την ανοχή για τους άλλους 
− Να αναγνωρίζουν διαφορετικές και αντικρουόμενες απόψεις στο χώρο εργασίας 
− Να έχουν την ικανότητα διαχείρισης και εργασίας στην ομαδική εργασία 

Να έχουν την ικανότητα οργάνωσης της διαχείρισης του χρόνου 
− Να έχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
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− Να λάβουν αποφάσεις ανεξάρτητα 
 

Ορισμένα περιεχόμενα που θα εκπαιδευτούν με τις απλές δεξιότητες θα είναι: 

1.1 Ιδιαίτερη επικοινωνία - Αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας 

Η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι ίσως η πιο σημαντική δεξιότητα στη διαδικασία 
αναζήτησης εργασίας, στη δραστηριότητα στο χώρο εργασίας και σε όλη τη ζωή γενικά. 

Η επικοινωνία δίνει, λαμβάνει ή ανταλλάσσει ιδέες, πληροφορίες, σήματα ή μηνύματα μέσω 
κατάλληλων μέσων, επιτρέποντας σε άτομα ή ομάδες να πείσουν, να αναζητήσουν πληροφορίες, να 
δώσουν πληροφορίες ή να εκφράσουν συναισθήματα. 

Αυτός ο ευρύς ορισμός περιλαμβάνει τη γλώσσα του σώματος, τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής. 
Περιγράφει τους στόχους της επικοινωνίας. Δίνει έμφαση στην ακρόαση ως σημαντική πτυχή της 
επικοινωνίας. 

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός μέσων θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες έκφρασης 
και κατανόησης, των ικανοτήτων και των προτιμήσεων του ατόμου με δυσκολίες επικοινωνίας. 
Συγκεκριμένα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τη συνεχή ανάγκη προσαρμογής του συστήματος 
επικοινωνίας προς άτομα που παρουσιάζουν μια πολύ ταχεία επιδείνωση ή προς άτομα που 
βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης νέων μορφών επικοινωνίας. 

Η ικανότητα να διαβιβάζει τις πληροφορίες με ακρίβεια, σαφήνεια και όπως προορίζεται, είναι μια 
πολύ σημαντική δεξιότητα και κάτι που δεν πρέπει να παραβλέπεται. Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για 
να εργαστούμε για τις δεξιότητές μας στην επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να 
διαπιστώσουμε ότι βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας. 

Συχνά, η Γλώσσα και η επικοινωνία αναγνωρίζονται ως μόνιμες συνδεδεμένες διαδικασίες, αλλά δεν 
είναι όλα τα συστήματα επικοινωνίας μια γλώσσα. Η γλώσσα περιλαμβάνει ένα σύστημα υψηλού 
επιπέδου με πολύ τυπική δομή που περιέχει πολλούς κωδικούς και σημεία. Οι δραστηριότητες που 
απαιτούν μια γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνιακές ενέργειες αλλά και γνωστικές. 

Με τη σειρά του, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη καταστάσεις στις οποίες, λόγω τραύματος ή 
ασθένειας, η στοματική επικοινωνία διακόπηκε απότομα. Στα χέρια του συνομιλητή είναι η μείωση 
του αισθήματος απογοήτευσης και η παροχή χώρων και εργαλείων έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να 
συνεχίσει να αλληλεπιδρά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνιακές ανάγκες και 
προτιμήσεις του ατόμου είναι πολλές και εξελικτικές: ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα 
μέσα επικοινωνίας ή συστήματα και μπορεί να ποικίλλει με την πάροδο του χρόνου (για παράδειγμα, 
ανάλογα με την τροποποίηση των δυνατοτήτων τους) ή ανάλογα με το πλαίσιο και τις περιστάσεις. 
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να αξιολογείτε περιοδικά αυτές τις ανάγκες και προτιμήσεις. 

Ένας άνθρωπος που είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία κατανοεί το κοινό του, επιλέγει ένα 
κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας, προσαρμόζει το μήνυμά του για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι και 
κωδικοποιεί το μήνυμα αποτελεσματικά για να μειώσει την παρεξήγηση από τους παραλήπτες. 
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Θα ζητήσει επίσης ανατροφοδότηση/ σχόλια από τους παραλήπτες για να διασφαλίσει ότι το μήνυμα 
είναι κατανοητό και προσπαθεί να διορθώσει οποιαδήποτε παρανόηση ή σύγχυση το συντομότερο 
δυνατό. 

Οι δέκτες μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές όπως η Διευκρίνιση και η Αντανάκλαση ως 
αποτελεσματικούς τρόπους για να διασφαλίσουν ότι το μήνυμα που στάλθηκε έχει κατανοηθεί 
σωστά. 

Ορισμένοι κανόνες που πρέπει να διαχειριστούν οι γυναίκες για μια αποτελεσματική επικοινωνία στο 
χώρο εργασίας είναι: 

1. Δείξτε την κατάλληλη γλώσσα του σώματος 
2. Προσπαθήστε να μην διακόψετε το άλλο άτομο 
3. Σκεφτείτε πριν μιλήσετε 
4. Ακούστε καλά 
5. Μην είστε αμυντικοί ή μην επιτίθεστε - Να είστε ουδέτεροι 
6. Μην παρεκκλίνετε 
7. Να είστε σίγουροι για τις ιδέες σας 
8. Να είστε ανοιχτοί στη λήψη ιδεών 

1.2 Ενεργή ακρόαση 

Η ενεργή ακρόαση είναι μια ικανότητα που μπορεί να αποκτηθεί και να αναπτυχθεί με την πρακτική. 
Ωστόσο, η ενεργή ακρόαση μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθεί και, συνεπώς, θα χρειαστεί χρόνος 
και υπομονή για να αναπτυχθεί. 

Η ενεργή ακρόαση περιλαμβάνει την ακρόαση με όλες τις αισθήσεις. Εκτός από την πλήρη προσοχή 
στον ομιλητή, είναι σημαντικό ο "ενεργός ακροατής" να "φαίνεται" ότι ακούει - διαφορετικά ο 
ομιλητής μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά που λέει δεν ενδιαφέρει τον ακροατή. 

Το ενδιαφέρον μπορεί να μεταδοθεί στον ομιλητή χρησιμοποιώντας λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα 
όπως διατήρηση της επαφής με τα μάτια, κουνώντας το κεφάλι και με το να είναι χαμογελαστός, 
συμφωνώντας λέγοντας «Ναι» ή απλά «Μμμμμμ» για να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν. 
Παρέχοντας αυτή την «ανατροφοδότηση», το άτομο που μιλάει συνήθως αισθάνεται πιο άνετα και 
επομένως επικοινωνεί πιο εύκολα, ανοιχτά και ειλικρινά. 

Η ακρόαση είναι το πιο θεμελιώδες στοιχείο των διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Η ακρόαση δεν είναι κάτι που συμβαίνει απλώς (δηλαδή η ακοή), η ακρόαση είναι μια ενεργή 
διαδικασία στην οποία λαμβάνεται μια συνειδητή απόφαση να ακούσετε και να κατανοήσετε τα 
μηνύματα του ομιλητή. 

Οι ακροατές θα πρέπει να παραμείνουν ουδέτεροι και μη κριτικοί, αυτό σημαίνει ότι προσπαθούμε 
να μην υιοθετήσουμε πλευρές ή να διαμορφώσουμε απόψεις, ειδικά στις αρχές της συνομιλίας. Η 
ενεργή ακρόαση αφορά επίσης την υπομονή - οι παύσεις και οι σύντομες περίοδοι σιωπής πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές. 
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Οι ακροατές δεν πρέπει να μπουν στον πειρασμό να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια κάθε φορά που 
υπάρχουν λίγα δευτερόλεπτα σιωπής. Η ενεργή ακρόαση περιλαμβάνει την παροχή στο άλλο άτομο 
χρόνου για να εξερευνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, επομένως θα πρέπει να τους δοθεί 
επαρκής χρόνος για αυτό. 

Η ενεργή ακρόαση δεν σημαίνει μόνο την πλήρη εστίαση στον ομιλητή αλλά και την ενεργή εμφάνιση 
λεκτικών και μη λεκτικών σημείων ακρόασης. 

Γενικά οι ομιλητές θέλουν οι ακροατές να επιδεικνύουν «ενεργή ακρόαση» απαντώντας κατάλληλα 
σε αυτά που λένε. Οι κατάλληλες απαντήσεις στην ακρόαση μπορεί να είναι λεκτικές και μη λεκτικές, 
παραδείγματα των οποίων παρατίθενται παρακάτω: 

Σημάδια ενεργής ακρόασης: 

Μη λεκτικά σημάδια προσεκτικής ή ενεργής ακρόασης 

Πρόκειται για μια γενική λίστα μη λεκτικών σημείων ακρόασης, με άλλα λόγια τα άτομα που ακούνε 
είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν τουλάχιστον μερικά από αυτά τα σημάδια. Ωστόσο, αυτά τα σημεία 
μπορεί να μην είναι κατάλληλα σε όλες τις καταστάσεις και σε όλους τους πολιτισμούς. 

Χαμόγελο 

Τα μικρά χαμόγελα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δείξουν ότι ο ακροατής δίνει προσοχή σε 
όσα λέγονται ή ως τρόπος να συμφωνήσουν ή να είναι ικανοποιημένοι από τα μηνύματα που 
λαμβάνονται. Σε συνδυασμό με τα νεύμα του κεφαλιού, τα χαμόγελα μπορούν να είναι ισχυρά στην 
επιβεβαίωση ότι τα μηνύματα ακούγονται και κατανοούνται. 

Οπτική επαφή 

Είναι φυσιολογικό και συνήθως ενθαρρυντικό, ο ακροατής να κοιτάζει τον ομιλητή. Ωστόσο, η επαφή 
με τα μάτια μπορεί να είναι εκφοβιστική, ειδικά για πιο ντροπαλούς ομιλητές- μετρήστε πόση επαφή 
των ματιών είναι κατάλληλη για οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση. Συνδυάστε την επαφή με τα 
μάτια με χαμόγελα και άλλα μη λεκτικά μηνύματα για να ενθαρρύνετε τον ομιλητή. 

Στάση Σώματος 

Η στάση του σώματος μπορεί να πει πολλά για τον αποστολέα και τον παραλήπτη στις διαπροσωπικές 
αλληλεπιδράσεις. Ο προσεκτικός ακροατής τείνει να κλίνει ελαφρώς προς τα εμπρός ή προς τα πλάγια 
ενώ κάθεται. Άλλα σημάδια ενεργής ακρόασης μπορεί να περιλαμβάνουν μια ελαφριά κλίση του 
κεφαλιού ή τη στήριξη της κεφαλής από τη μία πλευρά. 

Κατοπτρισμός 

Η αυτόματη ανάκλαση / κατοπτρισμός όποιων εκφράσεων του προσώπου που χρησιμοποιούνται από 
τον ομιλητή μπορεί να αποτελεί ένδειξη προσεκτικής ακρόασης. Αυτές οι ανακλαστικές εκφράσεις 
μπορούν να βοηθήσουν να δείξουν συμπάθεια και ενσυναίσθηση σε πιο συναισθηματικές 
καταστάσεις.  
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Η προσπάθεια να μιμηθείτε συνειδητά τις εκφράσεις του προσώπου (δηλαδή όχι η αυτόματη 
αντανάκλαση των εκφράσεων) μπορεί να αποτελεί ένδειξη απροσεξίας. 

Απόσπαση Προσοχής 

Στον ενεργό ακροατή δεν θα αποσπάται η προσοχή και, ως εκ τούτου, θα αποφεύγει να δείχνει 
ανήσυχος, να κοιτάζει το ρολόι ή το ρολοί στο χέρι του, να χασμουριέται, να παίζει με τα μαλλιά του 
ή με τα νύχια του. 

Λεκτικά σημάδια προσεκτικής ή ενεργής ακρόασης 

Θετική ενίσχυση 

Αν και αποτελεί ένα ισχυρό σήμα προσοχής, πρέπει να δίνεται προσοχή όταν χρησιμοποιείτε θετική 
λεκτική ενίσχυση. 

Αν και ορισμένες θετικές λέξεις ενθάρρυνσης μπορεί να είναι επωφελείς για τον ομιλητή, ο ακροατής 
πρέπει να τις χρησιμοποιεί με φειδώ ώστε να μην αποσπά την προσοχή από ό, τι λέγεται ή να δίνει 
άσκοπη έμφαση σε μέρη του μηνύματος. 

Η περιστασιακή και συχνή χρήση λέξεων και φράσεων, όπως: «πολύ καλό», «ναι» ή «πράγματι» 
μπορεί να ενοχλήσει τον ομιλητή. Συνήθως είναι καλύτερο να επεξεργαστείτε και να εξηγήσετε γιατί 
συμφωνείτε με ένα συγκεκριμένο σημείο. 

Μνήμη 

Το ανθρώπινο μυαλό είναι πολύ κακό στο να θυμάται λεπτομέρειες, ειδικά για κάποιο χρονικό 
διάστημα. 

Ωστόσο, η ανάμνηση μερικών βασικών σημείων, ή ακόμα και του ονόματος του ομιλητή, μπορεί να 
βοηθήσει στην ενίσχυση του ότι τα μηνύματα που στάλθηκαν έχουν ληφθεί και κατανοηθεί - δηλαδή 
η ακρόαση ήταν επιτυχής. Η ανάμνηση λεπτομερειών, ιδεών και εννοιών από προηγούμενες 
συζητήσεις αποδεικνύει ότι διατηρήθηκε η προσοχή και είναι πιθανό να ενθαρρύνει τον ομιλητή να 
συνεχίσει. Κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων ανταλλαγών μπορεί να είναι σκόπιμο να κάνετε πολύ 
σύντομες σημειώσεις για να ενεργούν ως έξτρα ανάμνηση όταν κάνετε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις 
αργότερα. 

Ερωτήσεις 

Ο ακροατής μπορεί να αποδείξει ότι έχει δώσει προσοχή κάνοντας σχετικές ερωτήσεις ή / και 
κάνοντας δηλώσεις που δημιουργούν ή βοηθούν να διευκρινιστεί τι είπε ο ομιλητής. Με την υποβολή 
σχετικών ερωτήσεων, ο ακροατής βοηθά επίσης να ενισχύσει το αίσθημα ότι ενδιαφέρεται για αυτά 
που είπε ο ομιλητής. 
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Αντανάκλαση 

Η αντανάκλαση/ προβληματισμός επαναλαμβάνει συχνά ή παραφράζει όσα είπε ο ομιλητής για να 
δείξει κατανόηση. Ο προβληματισμός είναι μια ισχυρή ικανότητα που μπορεί να ενισχύσει το μήνυμα 
του ομιλητή και να δείξει κατανόηση. 

Διευκρίνιση 

Η διευκρίνιση περιλαμβάνει την υποβολή ερωτήσεων από τον ομιλητή για να διασφαλιστεί ότι έχει 
ληφθεί το σωστό μήνυμα. Η διευκρίνιση συνήθως περιλαμβάνει τη χρήση ανοιχτών ερωτήσεων που 
επιτρέπει στον ομιλητή να επεκταθεί σε συγκεκριμένα σημεία, όταν απαιτείται. 

Σύνοψη 

Η επανάληψη μιας περίληψης του τι έχει ειπωθεί από τον ομιλητή είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται από τον ακροατή για να επαναλάβει αυτό που έχει ειπωθεί με τα δικά του λόγια. Η 
περίληψη περιλαμβάνει τη λήψη των βασικών σημείων του ληφθέντος μηνύματος και την 
επανάληψή τους με λογικό και σαφή τρόπο, δίνοντας στον ομιλητή την ευκαιρία να διορθώσει εάν 
είναι απαραίτητο. 

1.3 Αποτελεσματική ομιλία 

Η αποτελεσματική ομιλία ορίζεται ως η ομιλία που γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το μήνυμά σας να 
ακούγεται καθαρά και, εάν είναι δυνατόν, να έχει επιρροή. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία για την 
αποτελεσματική ομιλία: το τι λέτε, και το πώς το λέτε. 

Αυτό που λέτε σημαίνει την επιλογή των λέξεων. Οι λέξεις που μπορεί να χρησιμοποιήσετε κατά τη 
συνομιλία με έναν φίλο είναι πιθανό να είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούνται 
σε μια επίσημη παρουσίαση ή συνέντευξη. 

Ομοίως, ο τρόπος που μιλάτε θα διαφέρει επίσης σε διαφορετικές καταστάσεις. Ωστόσο, είναι 
επίσης πιθανό να υπάρχουν ορισμένοι συνηθισμένοι παράγοντες: για παράδειγμα, εάν μιλάτε 
φυσικά ήσυχα ή δυνατά και πώς χρησιμοποιείτε τη γλώσσα του σώματος. 

Η αποτελεσματική ομιλία σημαίνει να είσαι σε θέση να πεις αυτό που θέλεις να πεις με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ακουστεί και να έχει επιρροή. 

Είτε μιλάτε σε ένα μεγάλο συνέδριο για μια νέα επιστημονική ανακάλυψη, είτε στα παιδιά σας 
σχετικά με τη συμπεριφορά τους ή στο αφεντικό σας σχετικά με την αύξηση των αποδοχών, πρέπει 
να είστε σε θέση να μιλήσετε αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι εξετάζετε κάθε πιθανό εργαλείο 
και πτυχή για να διασφαλίσετε ότι τίποτα δεν μπορεί να αποσπά την προσοχή ή να μειώνει το 
μήνυμά σας. 

Η αποτελεσματική ομιλία σημαίνει το να είσαι σε θέση να πεις αυτό που θέλεις να πεις με τέτοιο 
τρόπο ώστε να ακουστεί και να έχει επιρροή. 
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Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία της αποτελεσματικής ομιλίας: 

− Οι λέξεις που χρησιμοποιείτε. 
− Η φωνή σου. 
− Η άλλη μη λεκτική επικοινωνία σας, ιδίως η γλώσσα του σώματος. 

2 Διαχείριση χρόνου & λήψη αποφάσεων: 

Η διαχείριση του χρόνου είναι ζωτικής σημασίας για τις γυναίκες, η πλειοψηφία των γυναικών 
μοιράζεται το χρόνο τους μεταξύ εργασίας, γονικής μέριμνας, εργασίας στο σπίτι, κοινωνικών 
σχέσεων και τελικώς προσωπικού χρόνου. 

Οι γυναίκες είναι διαθέσιμες για τα πάντα και για όλους, η πολλαπλή εργασία θεωρείται ως εγγενές-
γυναικείο χαρακτηριστικό φύλου. Όμως, η ικανότητα να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόγχρονα είναι 
λίγο αγχωτικό και δύσκολο να συμβιβαστεί με την οργάνωση και τον προγραμματισμό. 

Η διαχείριση του χρόνου και η λήψη αποφάσεων συνδέονται στενά. Και οι δύο δεξιότητες απαιτούν 
προγραμματισμό εργασιών, μεταξύ στις καθημερινές εργασίες και σε αυτό που αφιερώνουμε το 
χρόνο μας. Ανάλογα με το χρόνο που ξοδεύουμε εκτελώντας μία ή πολλές εργασίες, αλλάζει η 
ποιότητα ζωής και τα αντιληπτά επίπεδα ευεξίας. 

Πώς να βελτιώσετε τη διαχείριση του χρόνου; Πρώτα απ 'όλα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί ο 
γενικός κανόνας: διανομή και οργάνωση εργασιών ανάλογα με τη σημασία και τα αποτελέσματά τους 
και, εάν υπάρχει «ομάδα» (οικογένεια…), να μοιραστούν από κοινού τον χρόνο που  αφιερώνεται στις 
εργασίες αυτές. 

Γιατί όμως είναι δύσκολο για εμάς να βελτιώσουμε τη διαχείριση του χρόνου μας; 

Υπάρχει μια ρουτίνα που επαναλαμβάνουμε ασυνείδητα: οι άνθρωποι κάνουν πράγματα 
πιστεύοντας ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να τα κάνουν, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή στις 
υποκειμενικές αντιλήψεις τους και λιγότερο στην αντικειμενικότητα των γεγονότων ή των 
αποτελεσμάτων. Αυτή η ρουτίνα ενισχύει το "το κάναμε πάντα με αυτόν τον τρόπο" ή το "πιστεύουμε 
ότι πρέπει να είναι έτσι." Συμβαίνει επειδή η σκέψη μας τείνει ασυνείδητα να λειτουργεί με βάση 
αυτό που περιμένουμε να είναι. Αν πιστεύουμε ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τις δουλειές του 
σπιτιού, για παράδειγμα, θα καταλήξουμε να υιοθετήσουμε αυτήν την ιδέα. 

Η αξιολόγηση του τι κάνουμε, αυτό που πιστεύουμε ότι κάνουμε και του τι πρέπει να κάνουμε 
στοχεύει στο να επιστήσουμε την προσοχή μας στα αποτελέσματα: υπάρχουν περισσότεροι «κλέφτες 
χρόνου» από ό, τι νομίζουμε και υπάρχουν, υπάρχει «πιο άνιση κατανομή καθηκόντων» από ότι κατ 
'αρχήν, εμείς πιστεύαμε? Επαναλαμβάνουμε μοτίβα εργασιών και χρόνου, χωρίς καν να εξετάσουμε 
εάν επηρεάζουν την προσωπική μας ευημερία. 

Για να διαχειριστούμε τον χρόνο, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι είναι οι «κλέφτες του χρόνου» 
μας: 
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− Πρώτος «κλέφτης χρόνου»: Προσπαθείτε να ελέγχετε τα πάντα.. Η προσπάθεια ελέγχου όλων των 
πραγμάτων δείχνει αδυναμία εκχώρησης. Η εκπροσώπηση δίνει και σε άλλο άτομο την 
αυτοπεποίθηση να κάνει τα ίδια καθήκοντα με εσάς ίσως ακόμα καλύτερα από εσάς. 

− Δεύτερος "κλέφτης χρόνου": Δεν θέτετε προτεραιότητες.. Αυτός ο προσωρινός κλέφτης σχετίζεται 
με σημαντικά καθήκοντα και επείγοντα καθήκοντα. Η εκτέλεση ασήμαντων εργασιών μπορεί να 
οδηγήσει στη μη εκπλήρωση ή άλυτη εργασία. Και αντίστροφα, στην αίσθηση ότι χάσαμε χρόνο. 
Αλλά πώς ξέρετε τι είναι σημαντικό και τι είναι επείγον; 

 
Το επίπεδο σπουδαιότητας εξαρτάται από το άτομο, είναι υποκειμενικό, αλλά οι παρακάτω 
κανόνες μπορεί να μας βοηθήσουν: 
 

 ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το κάνω Το σχεδιάζω 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Το μεταβιβάζω Το αναβάλω / το εξαλείφω 

 Eisenhower Matrix 
 

− Τρίτος "κλέφτης χρόνου": Θέλετε να κάνετε πάρα πολλές εργασίες ταυτόγχρονα. 
Θέλοντας να κάνετε πάρα πολλά καθήκοντα χωρίς ξεκούραση για να μπορέσετε να τα εκπληρώσω 
όλα, αυτό που επιτυγχάνετε είναι η μεγάλη εξάντληση. Η εξάντληση είναι «κλέφτης του χρόνου». 
Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές για το «κοινό καλό», καταλήγουμε να κάνουμε περισσότερες 
εργασίες που δεν είναι δική μας ευθύνη. Ως εκ τούτου, αυτό εκφράζει τη σημασία της ανταλλαγής 
εργασιών και σε περίπτωση κορεσμού, αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας, ξεκουραστείτε, 
αποσυνδεθείτε. Κάντε μια βόλτα, διαβάστε κάτι που σας αρέσει. Μην σπρώχνετε τον εαυτό σας. 
 

− Τέταρτος «κλέφτης χρόνου»: Μαθαίνοντας να λέω «όχι»”. Πρέπει να ξέρουμε πώς να 
εκπαιδεύουμε την αυτοπεποίθηση μας. Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο 
για αυτόν τον στόχο: 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ 

Εντοπίστε ποιες είναι οι 
προβληματικές καταστάσεις 

• Σε ποιο πλαίσιο συμβαίνουν; 

• Υπάρχουν άνθρωποι με τους 
οποίους αυτές οι 
καταστάσεις δεν συμβαίνουν 
σε εμάς; 

• Υπάρχουν άνθρωποι με τους 
οποίους συμβαίνουν συχνά 
αυτές οι καταστάσεις; 

 

Αναλύστε τη σκέψη και τα 
συναισθήματα 

 

− Ποια είναι η γνώμη μας τη 
στιγμή που προκύπτουν οι 
προβληματικές καταστάσεις; 
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−  Πώς νιώθουμε εκείνη τη 
στιγμή; 

− Τι λες στον εαυτό σου εκείνη 
τη στιγμή; 

Αξιολογήστε τη δυνατότητα 

− Πώς είναι η σχέση μας με 
αυτό το άτομο; 

− Γιατί αυτό το άτομο θέλει να 
πω «ναι» και ποιο είναι το 
όφελος γι 'αυτόν; Ποιο είναι 
το όφελος για μένα; 

− Τι προσδοκία προσπαθώ να 
εκπληρώσω απέναντι σε 
αυτό το άτομο όταν λέω ναι 
αλλά θέλω να πω όχι; Τι 
νομίζω ότι περιμένει από 
εμένα; Γιατί; 

 

 
 

− Πέμπτος "κλέφτης χρόνου":ακραία τελειότητα! 
Το να είσαι τελειομανής είναι μια αρετή, ένα θετικό χαρακτηριστικό αλλά σε υπερβολή δεν είναι, 
αφού γίνεται κλέφτης του χρόνου. Κανείς δεν μπορεί να επιτύχει αριστεία, ούτε μπορεί να είναι 
κάτι τέλειο. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι αφιερώνεται περισσότερος χρόνος από ό, τι είναι απαραίτητο, 
καθυστερώντας ή αναβάλλοντας την ολοκλήρωση άλλων εργασιών. Επίσης, αναρωτηθείτε αν 
αυτή η προσπάθεια υπερ-τελειότητας εκτιμάται από τους γύρω σας, εάν όχι, κάντε τα πράγματα 
καλά, αλλά μην απαιτείτε από τον εαυτό σας αυτό που οι άλλοι δεν εκτιμούν. Μην ζητάτε από 
τον εαυτό σας τόσα πολλά. Δημιουργεί άγχος. 
 

− Έκτος "κλέφτης χρόνου": αναβλητικότητα 
Το άγχος προκαλεί έλλειψη συγκέντρωσης. Μια μαύρη τρύπα για λεπτά και ώρες. Και οδηγεί στην 
αναβλητικότητα: αναβολή εργασιών, δραστηριοτήτων ή καταστάσεων που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, αντικατάσταση τους με άλλες εργασίες, δραστηριότητες ή πιο άσχετες ή πιο 
ευχάριστες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αντί του σιδερώματος, ψήνω muffins, αντί να 
καθαρίζω, βλέπω ένα κεφάλαιο της αγαπημένης μου σειράς, αντί να τελειώσω μια δουλειά, 
ελέγχω τα κοινωνικά μου δίκτυα... 
 

− Έβδομος "κλέφτης χρόνου":έλλειψη ακρίβειας 
Το να καθυστερείτε περιστασιακά ή λόγω της έκτακτης ανάγκης κάποιου άλλου είναι μέρος των 
διαδικασιών ζωής. Η ευελιξία, η κατανόηση και η ενσυναίσθηση είναι όλες αρετές στις 
ανθρώπινες σχέσεις, αλλά να θυμάστε ότι η ακρίβεια είναι μια αρετή που φέρνει οφέλη στη 
διαχείριση του χρόνου, τη δική σας και εκείνη των άλλων. 
 
Αυτή η άσκηση θα μπορούσε να υποστηρίξει για να αξιολογήσει πώς θα μπορούσαμε να 
διαχειριστούμε τον χρόνο μας. 
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Στον παρακάτω πίνακα, κάθε γυναίκα θα πρέπει να απαντήσει στην επιλογή που προσδιορίζει 
περισσότερο τον τρόπο δράσης της αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες ενδείξεις: 
0 βαθμοί: Δεν συμβαίνει σε μένα / 1 βαθμός: Μερικές φορές / 2 βαθμοί: Συνήθως συμβαίνει σε 
μένα / 3 βαθμοί: Συμβαίνει σε μένα..  
 

 Ποτέ Μερικές 
Φορές 

Συχνά Πάντα 

Γνωρίζω πλήρως πώς διαχειρίζομαι το χρόνο μου 0 1 2 3 

Σχεδιάζω τους στόχους μου γράφοντας μια λίστα 0 1 2 3 

Μερικές φορές σκέφτομαι το μέλλον 0 1 2 3 

Έχω ημερολόγιο και συνήθως το χρησιμοποιώ 0 1 2 3 

Ελέγχω καθημερινά τις προγραμματισμένες εργασίες 
και το χρόνο μου 

0 1 2 3 

Συνηθίζω να να εκπληρώνω τις προθεσμίες 0 1 2 3 

Γνωρίζω πολύ καλά τις προτεραιότητές μου 0 1 2 3 

Ξέρω να προσδιορίζω δραστηριότητες που είναι 
ζωτικής σημασίας για τα αποτελέσματα 

0 1 2 3 

Εκτελώ τις εργασίες κατά παραγγελία, ακολουθώντας 
τη σημασία τους 

0 1 2 3 

Μπορώ να συγκεντρωθώ εύκολα 0 1 2 3 

Αποφεύγω διακοπές όταν κάνω εργασίες που 
απαιτούν την πλήρη προσοχή μου 

0 1 2 3 

Αφιερώνω καθημερινά χρόνο για μένα χωρίς διακοπές 0 1 2 3 

Συνήθως απολαμβάνω τον ελεύθερο χρόνο μου χωρίς 
προβλήματα ή ανησυχίες στο μυαλό μου 

0 1 2 3 

Κοιμάμαι αρκετό χρόνο για καλή ξεκούραση 0 1 2 3 

Σέβομαι τον χρόνο των άλλων ανθρώπων 0 1 2 3 

Είμαι συνεπής στα ραντεβού μου 0 1 2 3 

Εκμεταλλεύομαι τις ώρες αναμονής, τα ταξίδια ή τις 
μετακινήσεις 

0 1 2 3 

Λαμβάνω αποφάσεις εύκολα 0 1 2 3 

Προχωράω στη δράση 0 1 2 3 

Συνήθως επιλύω προβλήματα  αυτή τη στιγμή, 
αποφεύγοντας να τα αναβάλω 

0 1 2 3 
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Τελειώνω τις εργασίες. Προσπαθώ να αποφεύγω να τα 
αφήνω ατελή 

0 1 2 3 

Κάνω ποιοτική δουλειά, αλλά χωρίς να οδηγούμαι σε 
τελειομανία. 

0 1 2 3 

Δεν έχω δυσκολίες να λέω "όχι" όταν είναι 
απαραίτητο. 

0 1 2 3 

Αναθέτω ορισμένες δραστηριότητες σε άλλους 
ανθρώπους. 

0 1 2 3 

Οργανώνω και βάζω τα πάντα στη θέση του και τα 
βρίσκω εύκολα 

0 1 2 3 

Εντοπίζω γρήγορα σημαντικά έγγραφα 0 1 2 3 

Έχω τον δικό μου χώρο, και τα προσωπικά μου 
πράγματα είναι οργανωμένα. 

0 1 2 3 

Έχω αρκετό χρόνο για να αφιερώσω στην οικογένειά 
μου, τους φίλους μου και τον ελεύθερο χρόνο μου. 

0 1 2 3 

 
 
Απλές μέθοδοι για τη διαχείριση του χρόνου: 
 

− Μέθοδος Σημειωμάτων: Συνίστα την τοποθέτηση έγχρωμων σημειωμάτων στο ψυγείο που 
αναφέρουν τις καθημερινές εργασίες. Μόλις ολοκληρώσετε τις εργασίες, μπορείτε να τα 
αφαιρέσετε. 
 

− Μέθοδος ΑΒΓΔ:  Προσθέστε ενα γράμμα στις εργασίες που πρέπει να γίνουν, ανάλογα με τη 
σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα τους. Το "Α" θα είναι τα επείγοντα και σημαντικά 
καθήκοντα. Το  "Β" τα επείγον, αλλά όχι σημαντικά. Το  "Γ" τα σημαντικά, αλλά αυτά που μπορούν 
να γίνουν ήσυχα και το "Δ", αυτά που μπορούν να αναβληθούν ή ακόμα και να μην γίνουν. 

 
− Μέθοδος αποθέματος: Συνίστα τον έλεγχο του τι έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά 

σειρά προτεραιότητας, αυτά που σας πήραν τον λιγότερο χρόνο, αυτά που σας πήραν 
περισσότερο χρόνο, αυτά που αναβάλατε, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Για 
παράδειγμα, ξοδέψατε περισσότερο χρόνο κάνοντας κάτι που δεν ήταν επείγον και αναβάλατε 
κάτι που ήταν επειδή ήταν λιγότερο ευχάριστο να το κάνετε; Ξοδέψατε περισσότερο χρόνο σε 
κάτι ωραίο, ακόμα κι αν δεν ήταν επείγον ή σημαντικό να κάνετε, παρά σε κάτι που έπρεπε 
πραγματικά να γίνει; Εάν ναι, γιατί; Θα σας βοηθήσει να κάνετε αντιληπτό τι και πώς ξοδεύετε το 
χρόνο σας. 
 

− Μέθοδος επιβράβευσης: Συνίστα τον έλεγχο των εργασιών που εκτελούνται σύμφωνα με το 
βαθμό ανταμοιβής που σας έχουν αναφέρει. Αναρωτηθείτε πρώτα, ποια είναι η ανταμοιβή που 
έχω λάβει για την εκτέλεση αυτής της εργασίας. Αυτό μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με το 
βαθμό ικανοποίησης όταν το κάνουμε, το βαθμό κινήτρων όταν το κάνουμε, κ.λπ.. Μπορούμε να 
υπολογίσουμε τον χρόνο που επενδύθηκε για την εκπόνηση τους, για να εκτιμήσουμε πόσο 
«αξίζει μια ώρα του χρόνου μας». Οπότε αν έχουμε πάει να παίξουμε κάποιο άθλημα, να 
μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο μας αρέσει αυτή η εργασία με βάση το χρόνο. 
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Καταπολέμηση του στρες 
Πολλές γυναίκες δηλώνουν ότι ζουν με άγχος και μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το άγχος 
είναι ένας κοινός ταξιδιώτης της ζωής τους. Το να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόγχρονα  
είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους που προκαλούν αυτήν την κατάσταση. 
Για να αποτρέψουμε το άγχος πρέπει να δουλέψουμε για τις συναισθηματικές και σωματικές 
αλλαγές. Η πρόθεσή μας να αλλάξουμε είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης. Οι παρακάτω 
συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να καταπολεμήσουν το άγχος: 
 
− Εξαλείψτε τις αρνητικές σκέψεις 
− Ανακαλύψτε τα προβλήματα ή κρίνετε τις θετικές ευκαιρίες για αλλαγή 
− Δημιουργήστε μια λίστα με 3 πράγματα που προσφέρουν ευχαρίστηση 
− Σχεδιασμός των εργασιών 
− Αποφύγετε την κατάσταση πολλαπλών εργασιών ταυτόγχρονα 
− Να είστε συνεπής 
− Αφιερώστε χρόνο για αναψυχή και διασκέδαση 
− Κάντε διαλλείματα 
− Να κάνετε σωματική άσκηση 
− Περάστε χρόνο με άτομα που αγαπάτε 
− Απομακρύνετε τοξικά άτομα 
− Να κοιμάστε αρκετό χρόνο 
− Να τρώτε υγιεινά 
− Κάντε κάτι πνευματικό 
− Αφιερώστε χρόνο για χαλάρωση με την υποστήριξη οποιασδήποτε μεθόδου 

3 Αυτοεκτίμηση 

 
Η αυτοεκτίμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας εκτιμά τον εαυτό του, το άθροισμα του πώς 
αισθάνεται για την εμφάνισή του, τις ικανότητές του, τη συμπεριφορά του, τον τρόπο με τον οποίο 
ενσωματώνει τις εμπειρίες του παρελθόντος και πώς αισθάνεται ότι εκτιμάται από άλλους. Είναι 
ολόκληρος ο εσωτερικός μας κόσμος.. 

Η αυτοεκτίμηση δεν είναι εθελοντική, αυθόρμητη ή φυσική, προέρχεται από συνθήκες διαβίωσης 
και από ό, τι έχει βιώσει ο καθένας κατά τη ζωή της. 

Από την ηλικία των 5-6 ετών αρχίζουμε να σχηματίζουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας και αυτή η 
πρώτη εκτίμηση βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι ηλικιωμένοι (πατέρας, μητέρα, δάσκαλοι 
κ.λπ.) μας εκτιμούν. 

Επομένως, η οικογένεια, τα μοντέλα και τα ταμπού της είναι η πρώτη επιρροή στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τη δική μας ύπαρξη. 

Αργότερα, στην εφηβεία αρχίζουμε να εκτιμούμε τον εαυτό μας με πολιτιστικά κριτήρια: κανόνες 
ομορφιάς, θάρρος, τόλμη, ικανότητα ελέγχου άλλων, κ.λπ. 

Αιτίες χαμηλής αυτοεκτίμησης σε γυναίκες με αναπηρίες 
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− Αυτό οφείλεται στην πολιτική θέση του δεύτερου φύλου. 
− Βία κατά των φύλων. 
− Έλλειψη ή απώλεια θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
− Φτώχεια λόγω φύλου (οικονομική εκμετάλλευση). 
− Υπερφόρτωση ζωής και διπλή προσπάθεια για σχεδόν τα πάντα (διπλή βάρδια, ταυτόχρονες 

και αντιφατικές δραστηριότητες). 
− Έλλειψη ευκαιριών στη δημόσια ζωή. 
− Μια εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην εύρεση του άνδρα της ζωής μας και στη 

μετάβαση από το να εξαρτάται από τον πατέρα στο να εξαρτάται από τον άντρα. 
− Συνεχής μισογυνιστική και αντι-φεμινιστική κοινωνική τριβή που απαιτεί από εμάς να 

κάνουμε αμυντικές, επιδεικτικές ή κατηγορηματικές ενέργειες για το φύλο. Γιατί έχουμε 
αξιολογηθεί από τους μύθους ως η τέλεια γυναίκα, η μητέρα και νοικοκυρά ... 

− Κατάσταση αναπηρίας 
− Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρίες στην καθημερινή τους ζωή. 

 

Συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης 

− Άγχος. 
− Αισθήματα ενοχής. 
− Υπερευαισθησία 
− Να βλέπετε πάντα την αρνητική πλευρά όλων. 
− Αισθήματα αδυναμίας. 
− Αυτοκαταστροφικές παρορμήσεις. 
− Σκληρή και υπερβολική κριτική. 
− Δεν γνωρίζετε πώς να θέτετε όρια στα άτομα (δεν γνωρίζετε πώς να λέτε όχι)  
− Υπερευαισθησία στην κριτική από άλλους. 
− Χρόνια αναποφασιστικότητα. 
− Νευρωτική ενοχή, κρίνεστε και καταδικάζεστε για τα πάντα, ακόμη και για τα 

πράγματα των άλλων. 
− Εχθρότητα, ευερεθιστότητα για τα πράγματα που βρίσκονται στην επιφάνεια. 
− Αμυντικές τάσεις, εκτεταμένη αρνητικότητα και έλλειψη βούλησης να ζήσετε. 

 

Για την αύξηση της αυτοεκτίμησης, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε πώς να φροντίζετε τον εαυτό 
σας: 

− Μαθαίνοντας να είστε θετικές στην αυτο-επικοινωνία σας. 
− Αξιολογήστε πώς φροντίζετε τον εαυτό σας 
− Αξιολογήστε τις αιτίες έλλειψης της αυτό- φροντίδας. 

 

Απροσεξία vs. αυτο-φροντίδα 

Μερικές αιτίες απροσεξίας που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή: 

− Βάζετε πρώτα τις ανάγκες των άλλων και όχι τις δικές μου 
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− Ποτέ δεν λέτε "όχι" 
− Δεν ξέρετε τον εαυτό σας 
− Ξεκουράζεστε μόνο όταν είσαστε άρρωστοι 
− Νιώθετε ένοχοι και δεν συγχωρείτε τον εαυτό σας 
− Δεν αφιερώνετε χρόνο στον εαυτό σας  
− Δεν απολαμβάνετε δραστηριότητες αναψυχής 
− Δεν έχετε δικό σας χώρο για χαλάρωση 

 
Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τις ακόλουθες οδηγίες για αυτο-φροντίδα: 
 

− Σκεφτείτε τον εαυτό σας 
− Μάθετε να λέτε "όχι" 
− Γνωρίστε τον εαυτό σας μέσα και έξω 
− Ξεκουραστείτε προτού το σώμα σας το απαιτήσει από εσάς 
− Ορίστε προτεραιότητες 
− Να είστε ευέλικτοι / να δεχτείτε να μην είστε τέλειοι / συγχωρήστε τους εαυτούς σας 
− Απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο και τον χρόνο απόλαυσης 
− Να έχετε το δικό σας χώρο 

 

Η αυτό- φροντίδα μας είναι πολύ σημαντική για να βελτιώσουμε και να εκπαιδεύσουμε την 
αυτοεκτίμησή μας. Πρέπει να αξιολογήσουμε και να φροντίσουμε τα εξής: 

Ψυχική Υγεία: 

− Σκεφτείτε τον εαυτό σας, αναγνωρίστε τον εαυτό σας 
− Αξιολογήστε τις αρνητικές σας σκέψεις 
− Καταγράψτε τα επιτεύγματά σας. 
− Συνειδητοποιείτε  πώς μιλάτε στον εαυτό σας; 
− Η σκέψη είναι μια συνήθεια, πρέπει να εξασκηθούμε καλά. 
− Να έχετε χόμπι 
− Να ακούτε μουσική 
− Να χαμογελάτε 

 
Σωματική Υγεία: 

− Εξασκηθείτε στη σωματική άσκηση 
− Να τρώτε υγιεινά 
− Να πηγαίνετε στο γιατρό σας για τακτικούς ελέγχους (πρόληψη) 
− Να κάντε ένα μασάζ / να κοιμάστε καλά 
− Να καλλιεργείτε τη σεξουαλικότητά σας (τόσο για σας όσο και ως ζευγάρι) 
− Να φοράτε τα ρούχα που σας αρέσουν 
− Να φοράτε μακιγιάζ αρκετές ημέρες την εβδομάδα 
− Να φοράτε άρωμα ή κολόνια που σας κάνει να νιώθετε καλά 

 
Για να βελτιώσουμε την αυτοπεποίθησή μας, πρώτα πρέπει να μάθουμε πώς να την αξιολογούμε, 
αυτό το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να είναι ένας καλός τρόπος για να το κάνουμε: 
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Λοιπόν ... Πόσο Αυτοπεποίθηση έχεις; Κάντε το κουίζ παρακάτω για να μάθετε! 

Οδηγίες 

Αξιολογήστε κάθε δήλωση, σε κλίμακα 1-5 (1 για λιγότερο αληθές, 5 για πιο αληθές). Παρακαλώ 
επιλέξτε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει καλύτερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις 
συμπεριφορές σας (αντί για το πώς νομίζετε ότι πρέπει να είστε) και μην ανησυχείτε εάν κάποιες 
ερωτήσεις φαίνεται να σημειώνουν «λάθος κατεύθυνση». Επιλέξτε πόσο αληθινή είναι κάθε 
δήλωση για εσάς. 

Δήλωση Σκορ 
1. Είμαι πρόθυμος να μάθω νέα πράγματα.  
2.Είμαι υπερήφανος που κάνω καλή δουλειά και είμαι καλός άνθρωπος.  
3. Μπορώ να χειριστώ την κριτική χωρίς να είμαι πολύ συναισθηματικός.  
4. Ξέρω σε ποια πράγματα είμαι καλός και σε ποία δεν είμαι.  
5. Είναι εντάξει αν κερδίσω ή χάσω, γιατί υπάρχει πάντα μια καμπύλη μάθησης.  
6.Πριν κάνω κάτι, συνήθως σκέφτομαι «μπορώ να το κάνω».  
7. Μου αρέσει να προσπαθώ να κάνω πράγματα χωρίς βοήθεια, αλλά, δεν με πειράζει 
να ζητάω βοήθεια αν πραγματικά την χρειάζομαι. 

 

8. Μου αρέσει ο εαυτός μου.  
9. Κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι "σωστό" και όχι αυτό που νομίζω ότι αναμένεται 
από εμένα 

 

10. Αντιμετωπίζω νέες καταστάσεις με σχετική άνεση και ευκολία.  
11. Νιώθω θετικός και ενεργητικός για τη ζωή.  
12. Εάν κάτι φαίνεται δύσκολο, δεν το αποφεύγω.  
13.Συνεχίζω να προσπαθώ, ακόμη και όταν οι άλλοι έχουν παραιτηθεί.  
14. Αν δουλεύω σκληρά για να λύσω ένα πρόβλημα, θα βρω την απάντηση.  
15. Επιτυγχάνω τους στόχους που έθεσα για τον εαυτό μου.  
16. Όταν αντιμετωπίζω δυσκολία, αισθάνομαι αισιόδοξος και θετικός.  
17.Αναφέρομαι σε άτομα που εργάζονται πολύ σκληρά και εξακολουθούν να μην 
επιτυγχάνουν τους στόχους τους. 

 

18. Οι άνθρωποι μου δίνουν θετικά σχόλια για τη δουλειά και τα επιτεύγματά μου.  
19. Ακόμα κι αν δεν βιώσω επιτυχία νωρίς σε μια διαδικασία, συνεχίζω με έμφαση και 
ισχυρή νοοτροπία. 

 

20. Όταν ξεπεράσω ένα εμπόδιο, σκέφτομαι τα μαθήματα που έχω μάθει.  
21. Πιστεύω ότι αν δουλέψω σκληρά, θα πετύχω τους στόχους μου.  
22. Έχω επαφή με άτομα με παρόμοιες δεξιότητες και εμπειρία που εγώ  
23. Κάνω ό, τι πιστεύω ότι είναι σωστό, ακόμα κι αν άλλοι με κοροϊδεύουν ή με 
επικρίνουν. 

 

24. Δεν ρυθμίζω τη συμπεριφορά μου με βάση τη γνώμη των άλλων.  
25.Είμαι πρόθυμος να αναλάβω ρίσκα και να καταβάλω κάθε προσπάθεια για να 
επιτύχω καλύτερα πράγματα. 

 

26. Βγαίνω έξω από τη ζώνη άνεσής μου, δεν φοβάμαι την αποτυχία, και έτσι 
διακινδυνεύω. 

 

27. Δεν έχω δυσκολία να παραδεχτώ τα λάθη μου και να μάθω από αυτά.  
28. Δεν κρύβω λάθη και δεν προσπαθώ να διορθώσω το πρόβλημα προτού κάποιος το 
παρατηρήσει. 

 

29. Δεν περιμένω να με συγχαρούν άλλοι για τα επιτεύγματά μου.  
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30.Δεν προβάλλω τις αρετές μου όσο το δυνατόν συχνότερα σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους ανθρώπους. 

 

31. Δέχομαι ευγενικά τις φιλοφρονήσεις. «Ευχαριστώ, δούλεψα πολύ σκληρά για αυτό 
το ενημερωτικό δελτίο. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις τις προσπάθειές μου. " 

 

32. Δεν απορρίπτω τα κομπλιμέντα χωρίς νόημα. «Ω, αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν 
ήταν τίποτα πραγματικά, κανένας θα μπορούσε να το κάνει». 

 

33. Είμαι συχνά σίγουρος για τις αποφάσεις μου.  
34. Αποδέχομαι πλήρως κάθε μέρος του εαυτού μου, συμπεριλαμβανομένων των 
ελαττωμάτων, των φόβων, των συμπεριφορών και των ιδιοτήτων μου, για τα οποία 
μπορεί να μην είμαι πολύ περήφανος. Είμαι άξιος και ικανός άνθρωπος. 

 

35. Είμαι άξιος και ικανός άνθρωπος.  
Συνολικό σκορ  
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έργου Erasmus plus τη σχετική σημασία των δεξιοτήτων όταν πρόκειται για τη 
διεξαγωγή των έργων τους (Διδακτορική διατριβή). 

✰ Schulz, B. (2008). Η σημασία των απλών δεξιοτήτων: Εκπαίδευση πέρα από 
ακαδημαϊκές γνώσεις. 

✰ Icaro project: http://icaro-softskills.eu/  
✰ WhomeN project: http://www.whomenplatform.eu/ 
✰ Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de 

Madrid. Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
✰ Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía 

de gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. 
Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 

✰ https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-
management-tips-for-women-leaders 

✰ https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
✰ https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
✰ https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-

productivity-principles-for-dream-career-launchers/ 
 

http://icaro-softskills.eu/
http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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Ενότητα 4: Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

1. Σκοπός της εκπαίδευσης 

Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στις εκπαιδευόμενες, δηλαδή σε γυναίκες με αναπηρία, 
εργαλεία για να μπορούν να χρησιμοποιούν τις απλές δεξιότητές τους για μια καλή είσοδο στην 
αγορά εργασίας. Συχνά τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση αντιμετωπίζουν 
πολλές δυσκολίες στον σημερινό κόσμο ως προς την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, την ώρα που 
η διαδικασία αναγνώρισης αυτών των δεξιοτήτων και η μετατροπή σε καλές δεξιότητες για την αγορά 
εργασίας είναι πραγματικά σημαντική. Αν και από μια άποψη, οι βασικές δεξιότητες που 
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής μπορεί να θεωρηθούν εμπόδιο,στην 
πραγματικότητα αυτές οι δεξιότητες προσφέρουν επίσης πολλές δυνατότητες, για παράδειγμα, η 
ευκολότερη ικανότητα διαχείρισης του χρόνου και της επικοινωνίας και επίσης η εργασία από το 
σπίτι, καθώς πολλές εργασίες μπορούν να γίνουν δουλεύοντας από το σπίτι με έναν υπολογιστή. 

Είναι πολύ σημαντικό να ενημερώσουμε τις γυναίκες για τις δυνατότητες που συνδέονται με τις απλές 
δεξιότητές τους. Στην αρχή η ικανότητα επικοινωνίας με άλλους απαιτεί την ικανότητα να 
επιτυγχάνουμε την επαφή με άλλους με διαφορετικές μεθόδους επικοινωνίας. Με την ικανότητα που 
συνδέεται με τη χρήση της φωνής, αλλά και ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψιν η δυνατότητα να 
επικοινωνούμε με τη γλώσσα ολόκληρου του σώματός μας. 

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να δοθούν κάποιες βασικές ικανότητες στις γυναίκες που συνδέονται 
με την ικανότητά τους να ανακαλύψουν πως να διαχειρίζονται τον χρόνο. Για να μάθουν κάποιες 
βασικές απλές δεξιότητες, οι γυναίκες θα παρακινηθούν να μάθουν αυτές τις νέες δεξιότητες και 
πιθανώς να αλλάξουν το μέλλον τους προς το καλύτερο. 

Συνιστάται πάντα να τους ενημερώνετε για τη σημασία της βελτίωσης της αυτοπεποίθησής τους, το 
να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. 

2. Λέξεις-κλειδιά και φράσεις 

Οι κύριοι στόχοι αυτής της ενότητας είναι: Να βοηθήσει τις γυναίκες με αναπηρία να αναγνωρίσουν 
και να διαχειριστούν τις «Απλές Δεξιότητες» που έχουν όλες, αλλά δεν έχουν τη συνείδηση να 
διαχειριστούν. 

Ο γενικός στόχος είναι να μάθουν πώς να αναγνωρίζουν και να βελτιώνονται. 

Τα κύρια πράγματα στα οποία πρέπει να εστιάσετε σε αυτήν την ενότητα είναι: Απλές δεξιότητες, 
αποτελεσματική επικοινωνία, ενεργή ακρόαση, αποτελεσματική ομιλία, διαχείριση χρόνου, λήψη 
αποφάσεων, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση, αυτοαξιολόγηση των απλών δεξιοτήτων τους, 
διαχείριση χρόνου και αυτο -εκτίμηση. 
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3. Στόχοι 

Οι στόχοι της ενότητας είναι οι εξής: 

 Να δώσει μια εύκολη και ξεκάθαρη εισαγωγή στις απλές δεξιότητες. 
 Να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια μεθοδολογία για να κατανοήσουν τις ικανότητές τους 

και τα δυνατά τους σημεία καθώς και την αδυναμία τους στο χώρο εργασίας 
 Να διδάξετε καλές δεξιότητες επικοινωνίας κατά την επικοινωνία με έναν πιθανό εργοδότη ή 

συναδέλφους στο χώρο εργασίας, εξηγήστε γιατί η επικοινωνία είναι σημαντική. 
 Να μάθουν για διαφορετικές δεξιότητες επικοινωνίας: Ενεργή ακρόαση, ενεργή ομιλία. 
 Να ανακαλύψουν ορισμένους πόρους και μεθόδους για να βελτιώσουν τη διαχείριση του 

χρόνου τους 
 Να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεκτίμησή τους για να είναι έτοιμοι για 

εργασία. 
 

4. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Η ικανότητα των γυναικών με αναπηρία να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις «Απλές 
Δεξιότητές» τους. Να αυξηθούν οι γυναίκες που είναι έτοιμες να έρθουν ενεργά σε επαφή με τη λέξη 
της εργασίας και του επαγγέλματος. Οι γυναίκες θα εκπαιδευτούν για να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά και για την καλή διαχείριση χρόνου και για τη λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, οι 
γυναίκες θα μάθουν πώς να αξιολογούν την κατάσταση αυτοεκτίμησής τους και να σχεδιάζουν 
συμπεριφορές και εργασίες για την αλλαγή της ζωής τους. 

5. Περιεχόμενο μαθήματος 

Η εκπαίδευση θα οργανωθεί σε 12 ώρες εργασίας διαρθρωμένες σε τρεις διαφορετικές φάσεις / 
υποενότητες. 

 Αναγνωρίστε και διαχειριστείτε τις «Απλές Δεξιότητες» και πώς να επικοινωνείτε 
αποτελεσματικά (4 ώρες για να χωριστείτε σε δύο 2ωρες συνεδρίες) 

 Διαχείριση χρόνου και λήψη αποφάσεων (4 ώρες για να χωριστούν σε δύο 2ωρες συνεδρίες) 
 Αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση (3 ώρες που χωρίζονται σε δύο συνεδρίες 1,5 ωρών) 
 Αξιολόγηση της προόδου που καταγράφηκε (1 ώρα συνεδρία) 

 
4.1. Φάση / υποενότητα – Να αναγνωρίσουν και διαχειριστούν τις «Απλές Δεξιότητες»: Κύρια θέματα: 
Πώς θα ανακαλύψουν τα τρία βασικά στοιχεία του προσωπικού κινήτρου: (1) μελλοντική προοπτική 
χρόνου. (2) έννοιες που βασίζονται στον εαυτό και την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αυτο-
αποτελεσματικότητας και του αυτο-προσδιορισμού,                       (3)  αλληλεπίδραση μεταξύ εγγενών 
και εξωγενών κινήτρων. 

Πώς να προσδιορίσουν τα στοιχεία του εγγενή κινήτρου - συμπεριλαμβανομένης της περιέργειας, της 
συμμετοχής, της σημασίας και της προτίμησης για προκλήσεις ·Να γνωρίσουν πώς να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά. Στρατηγικές για να μάθουν πώς να επικοινωνούν με τους άλλους. 

 

4.2. Φάση / υποενότητα – Να γνωρίσουν πώς να δουλεύουν σε μια ομάδα; Να είναι σε θέση να 
εκτιμήσουν τις δεξιότητές του στη διαχείριση του χρόνου και στη λήψη αποφάσεων. να ανακαλύψουν 
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και να αξιολογήσουν τους «κλέφτες του χρόνου» τους, να μάθουν να διαχείριζονται καταστάσεις 
άγχους. 

4.3. Φάση / υποενότητα - Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Πώς να μετατρέψουν τις αδυναμίες 
σε δυνατά σημεία, και πως αυτοαξιολογήσουν την κατάσταση αυτοεκτίμησής τους, ώστε αυτό να 
τους παρέχει μια αφετηρία για το σχεδιασμό για το μέλλον και να οργανώσουν τη ζωή τους με 
καλύτερο τρόπο. 

 4.4. Φάση / υποενότητα - Τέστ για αξιολόγηση της προόδου που καταγράφηκε. Πρώτη δοκιμή σε 
χαρτί (με συνολικά 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), για συνολική διάρκεια: μισή ώρα, με στόχο 
τον προσδιορισμό της επιτευχθείσας προόδου. Δοκιμή διόρθωσης μεταξύ των συμμαθητών. Ανοιχτή 
σύγκριση για το αποτέλεσμα του μαθήματος. Αυτή η φάση είναι πολύ σημαντική για τους 
εκπαιδευόμενους, διότι τους επιτρέπει να αυτο-αξιολογήσουν τις ικανότητές τους και πώς η ενότητα 
συνέβαλε στην ανακάλυψη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, καθώς και των ευκαιριών τους 
στην απασχόληση. 

6. Ώρες εκμάθησης 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από μερικές φάσεις / υποενότητες με συνολική διάρκεια εκπαίδευσης 
12 ωρών και θα πρέπει να είναι δυνατή η παράλειψη μιας φάσης εάν το θέμα που θα συζητηθεί είναι 
γνωστό σε αυτούς. Συνιστάται να εκπαιδεύσετε αυτήν την ενότητα μαζί τις ενότητες 2 και 6, έτσι ώστε 
η διάρκεια να μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια των εκπαιδευτών και τις ανάγκες των 
γυναικών. 

7. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Μέθοδοι εκπαίδευσης: σεμινάρια και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο, συζητήσεις τόσο σε ομάδες 
όσο και με όλη την τάξη και πρακτική ανεξάρτητη εργασία. Ομότιμες μεθοδολογίες για την 
αξιολόγηση της προόδου των συμμετεχόντων και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των γυναικών με 
αναπηρία. 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης 

Μετά από κάθε μέρος της ενότητας, ο εκπαιδευτής θα αξιολογεί τις γνώσεις των εκπαιδευομένων. Η 
γνώση θα αξιολογηθεί με την υποβολή ερωτήσεων παρακολούθησης που περιλαμβάνουν τόσο την 
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευόμενου όσο και την ανεξάρτητη εργασία που πραγματοποιείται από 
τον εκπαιδευόμενο. Δεδομένου ότι είναι πάντα απαραίτητο για τις γυναίκες, και τους ανθρώπους 
γενικά, να μάθουν να επικοινωνούν περισσότερο και να αξιολογούν την κατάσταση, η συμπερίληψη 
της αυτοαξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι ζωτικής σημασίας. 

Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί  για τη μέτρηση της αξιολόγησης είναι η εξής: Τέστ ικανοποίησης, 
τέστ για τη μέτρηση των νέων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν. Θα εφαρμοστέι η διόρθωση μεταξύ των 
συμμετεχόντων. 

 

9. Πόροι 
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Οι απαραίτητοι πόροι είναι: ένας υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο, ένας προβολέας, μια 
αίτηση συνέντευξης εργασίας, περιγραφές διαφόρων θέσεων και καθηκόντων, φόρμες διαχείρισης 
χρόνου και αυτοεκτίμησης, είδη γραφείου (όπως 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό , 
μαυροπίνακας) 

10. Αναφορές  

Δεδομένου ότι οι αναφορές που χρησιμοποιούνται θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, πρέπει να 
προσαρμοστούν στη κάθε χώρα. Ακολουθούν μερικές χρήσιμες αναφορές στα Αγγλικά, για 
παράδειγμα, για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, καθώς και για ορισμένες εφαρμογές 
κοινωνικών μέσων που πρέπει να αποκτηθούν για επαγγελματικές ανάγκες. 

Γυναίκες στην εργασία: 

 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm  
 www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm 
 https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/ 
 https://www.ilo.org/global/topics/domestic-workers/who/lang--en/index.htm 
Απλές Δεξιότητες: 

 Bancino, R., & Zevalkink, C. (2007). Soft skills: The new curriculum for hard-core technical 
professionals. Techniques: Connecting Education and Careers (J1), 82(5), 20-22.   

 Carvalho, M. M. D., & Rabechini Junior, R. (2015). Impact of risk management on project 
performance: the importance of soft skills. International Journal of Production Research, 53(2), 
321-340.  

 Jónsdóttir, I. (2016). Hard or soft skills?: how the Erasmus plus project leaders view the relative 
importance of skills when it comes to conducting their projects (Doctoral dissertation).  

 Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. 
 Icaro project: http://icaro-softskills.eu/  
 WhomeN project: http://www.whomenplatform.eu/ 
 https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-

tips-for-women-leaders  
 https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/ 
 https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/ 
 https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/ 
 https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/ 
 https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-

principles-for-dream-career-launchers/ 
 Ayuntamiento de Guadarrama (2019), Guía gestión y usos del tiempo. Comunidad de Madrid. 

Cofinanciación: Fondo Social Europeo. 
 Auxiliadora E. zapata navarro, Gloria Alonso Rodríguez, Alejandra Zapata Navarro, Guía de 

gestión del tiempo, Alcobendas creciendo en igualdad. Comunidad de Madrid. Cofinanciación: 
Fondo Social Europeo. 

 

 

 

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ: (βλ. Τον συνημμένο πίνακα) 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/centenary/WCMS_480301/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/WCMS_744365/lang--en/index.htm
https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/
http://www.whomenplatform.eu/
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.hortoninternational.com/global-offices/hungary/en/news/5-time-management-tips-for-women-leaders
https://www.lifejunctions.com/stop-feeling-guilty-mom/
https://www.lifejunctions.com/better-to-do-list/
https://www.lifejunctions.com/category/time-management/tips-from-real-women/
https://www.lifejunctions.com/time-management-for-women/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
https://www.classycareergirl.com/2015/09/my-13-time-management-and-productivity-principles-for-dream-career-launchers/
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Ενότητα nº 4 / όνομα:  Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά εργασίας 
Συνεδρία nº 4.1: Αναγνώριση και διαχείριση των  "Απλών Δεξιοτήτωνs". 
Συνεδρία nº 4.2: Αποτελεσματική επικοινωνία 
 
Αναμενόμενη διάρκεια: 4 ώρες 
 
Γενικοί Στόχοι: εύκολη και σαφής εισαγωγή στις απλές δεξιότητες / νέες μεθοδολογίες για να 
προσεγγίσουν τον κόσμο της εργασίας 
 
Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. 
Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: υπολογιστή με σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, οθόνη και προβολέα εικόνας με ενσωματωμένο ήχο. Απαιτείται ένας υπολογιστής ανά 
εκπαιδευόμενο με σύνδεση στο Διαδίκτυο, μια αίτηση συνέντευξης εργασίας, περιγραφές διαφόρων 
θέσεων και καθηκόντων, φόρμες αυτοεκτίμησης, είδη γραφείου (π.χ. 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 
χρωματιστά στυλό, μαυροπίνακες). 

 
4.1. Αναγνώριση και διαχείριση των "Απλών Δεξιοτήτων". 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Πώς ανακαλύπτετε τα τρία βασικά στοιχεία του προσωπικού κινήτρου: (1) μελλοντική προοπτική χρόνου 
(2) ιδέες που βασίζονται στον εαυτό και την ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της αυτο-
αποτελεσματικότητας και του αυτο-προσδιορισμού, (3) αλληλεπίδραση μεταξύ εγγενών και εξωγενών 
κινήτρων. Πώς να προσδιορίσετε τα στοιχεία του εγγενή κινήτρου - συμπεριλαμβανομένης της 
περιέργειας, της συμμετοχής, της σημασίας και της προτίμησης για προκλήσεις. Να γνωρίσουν πώς να 
επικοινωνούν αποτελεσματικά. Να γνωρίσουν πώς να δουλεύουν σε μια ομάδα. Να είναι σε θέση να 
διαχειριστούν καταστάσεις άγχους. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους. Πώς να μετατρέπουν τις 
αδυναμίες σε δυνατά σημεία. Πώς να έχουν προσαρμοστικότητα. Μείνετε ενημερωμένοι. Ικανότητες και 
μεθοδολογίες για επίτευξη στόχων. Στρατηγικές για να μάθουν πώς να επικοινωνούν με τους άλλους. 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Σεμινάρια και εργαστήρια πρόσωπο με πρόσωπο, συζητήσεις τόσο σε ομάδες όσο και σε όλη την 

τάξη, καθώς και πρακτική ανεξάρτητη εργασία. 
 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή …): 
 
Οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν τους εαυτούς τους και τις ανάγκες τους. Συζητούν ο ένας με τον άλλον 
και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο σε κύκλο για να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους και 
τους κοινούς φόβους και τα δυνατά τους σημεία, το θέμα που θα συζητηθεί και τα αποτελέσματα που 
πρέπει να επιτευχθούν. 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά την εκπαίδευση με την εισαγωγή της μεθόδου «Είμαι». Σε αυτή τη 
μέθοδο η ομάδα τάξης χωρίζεται σε ζευγάρια και χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο οι γυναίκες 
παίρνουν συνέντυξη μεταξύ τους για 15 λεπτά. Κάθε γυναίκα πρέπει να εκτιμήσει τις 
δυνάμεις, τις αδυναμίες, τα χόμπι και τους στόχους της. 
 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες  
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Χόμπι Στόχοι 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχόλια 
 
 
 
 

 
Μόλις και οι δύο γυναίκες λάβουν μέρος, καθεμία από αυτές γνωρίζει τους συναδέλφους της στην τάξη. 
Όλα αυτά τα πρότυπα θα κρεμαστούν σε μια κοινή αφίσα στον τοίχο και θα είναι εκεί μέχρι το τέλος της 
εκπαίδευσης αυτής της ενότητας. 
Αυτή η συνεδρία θα διαρκέσει 50 λεπτά. 
 
Εκτίμηση: 
 
Η συνεδρία της υποενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί όταν ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις απλές 
δεξιότητές του για να προσεγγίσει τον κόσμο της εργασίας. Η ομάδα θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα 
και τη σημασία της ανεπτυγμένης αυτοαξιολόγησης για να εκπαιδεύσει τις απλές δεξιότητές τους, επειδή 
αξιολογούμε το σημείο εκκίνησης. 
 

 
4.2. Αποτελεσματική επικοινωνία 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν στην αποτελεσματική επικοινωνία μέσω των ακόλουθων θεμάτων: 

• Συγκεκριμένη Επικοινωνία  - Αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας 
• Ενεργή ακρόαση 
• Αποτελεσματική ομιλία 

 
Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν την υποενότητα, θα είναι σε θέση να παράγουν μια επαγγελματική και 
προσωπική σύντομη παρουσίαση του εαυτού τους. Αυτή η παρουσίαση πρέπει να είναι ενθαρρυντική 
και αποτελεσματική για χρήση στο επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο τους σε μορφή βίντεο, και για χρήση 
κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας. 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Διαδικτυακά ομαδικά εργαστήρια και συζήτηση 
− Πρακτική ανεξάρτητη εργασία. 
− Ομαδική εργασία (προϊόν: αφίσα / παρουσίαση και πρακτική δραστηριότητα). 
− Ομαδική άσκηση γραφής. 
− Ομαδική άσκηση Διαδικτύου 
− Μέθοδος ανελκυστήρα (Elevator Pitch method) 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή …): 
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1. Ο εκπαιδευτής εισάγει τα κύρια περιεχόμενα για την ανάπτυξη μίας αποτελεσματικής 

επικοινωνίας και ενεργής ακρόασης, ακολουθώντας τα περιεχόμενα που περιγράφονται στο 
έγγραφο «Εισαγωγή». Αυτό το τμήμα της υποενότητας διαρκεί το πολύ 50 λεπτά. 
 

2. Μαζί με αυτήν τη θεωρητική εισαγωγή, η τάξη θα χωριστεί σε ομάδες των 4-5 ατόμων και με 
την υποστήριξη του υπολογιστή, θα εξετάσει μερικά βίντεο σχετικά με την αποτελεσματική 
επικοινωνία και άλλους διαδικτυακούς πόρους για να δημιουργήσει μια αφίσα (ή 
παρουσίαση στο Power Point εάν έχουν τις ικανότητες για αυτό). Σε αυτήν την αφίσα κάθε 
ομάδα θα παρουσιάσει βασικά σημεία για τα τρία θέματα που εξήγησε ο εκπαιδευτής στην 
αρχή του μαθήματος: 

a. Αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο εργασίας 
b. Ενεργή ακρόαση 
c. Αποτελεσματική ομιλία 

Κάθε ομάδα θα παρέχει ένα παράδειγμα δραστηριότητας για την ανάπτυξη της εκπαιδευμένης 
ικανότητας. Οι ομάδες θα εργαστούν για 40 λεπτά. 
 

3. Μετά την εργασία σε ομάδες, παρουσιάζουν το παραγόμενο έργο στις άλλες ομάδες με 
πρακτικό τρόπο και προωθούν τη συμμετοχή των άλλων γυναικών στην προγραμματισμένη 
δραστηριότητα. (Μέγιστο 40 λεπτά, 12-15 λεπτά ανά ομάδα) 

4. Μετά από αυτόν τον εκπαιδευτή, εξηγήστε τη μέθοδο του ανελκυστήρα 
Η μέθοδος του ανελκυστήρα είναι μια σύντομη, πειστική ομιλία που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον για εσάς και για το τι μπορείτε να 
προσφέρετε στον οργανισμό, για αυτό που αναπτύσσετε σε μια διαδικασία πρόσληψης. 
Μπορείτε επίσης να την χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ενδιαφέρον για ένα έργο, μια 
ιδέα ή ένα προϊόν. Μια καλή μέθοδος ανελκυστήρα δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από μια 
σύντομη διαδρομή με ανελκυστήρα 20 έως 30 δευτερολέπτων, εξ ου και το όνομα. 
 
Θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον, αξέχαστη και συνοπτική. Πρέπει επίσης να εξηγεί τι κάνει εσάς 
- ή τον οργανισμό, το προϊόν ή την ιδέα σας , πρέπει να είναι μοναδική. 
Ο εκπαιδευτής πρέπει να τους δώσει μερικά παραδείγματα, για παράδειγμα αυτό το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k (είναι στα ισπανικά, αλλά μπορούμε να 
παρουσιάσουμε άλλα παρόμοια σε άλλες εθνικές γλώσσες ή στα αγγλικά) 
Μόλις οι εκπαιδευόμενοι καταλάβουν τη μέθοδο, θα πρέπει να εργαστούν στην προσωπική τους 
παρουσίαση (γράφοντας πρώτα, τα πρώτα 30 λεπτά, αλλά και προφορικά τα τελευταία 20 λεπτά, 
όπου κάθε εκπαιδευόμενος θα παρουσιάσει την παρουσίασή του). Ο εκπαιδευτής πρέπει να 
ηχογραφήσει τις παρουσιάσεις με κινητό και να τα στείλει αργότερα μέσω email ή WhatsApp, 
ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να αξιολογήσει τα αποτελέσματα ή να τα βελτιώσει στο μέλλον, ή 
ίσως να τα χρησιμοποιήσει για να εισάγει στο προσωπικό χαρτοφυλάκιο / βιογραφικό της. 

  
Εκτίμηση: 
 
Τα παραγόμενα αποτελέσματα σε κάθε φάση θα εμφανιστούν με προσωπική αξιολόγηση ολόκληρης 
της υποενότητας, καθώς και με προσωπική αξιολόγηση της προόδου τους μετά την εκπαίδευση. 
Ο εκπαιδευτής πρέπει να προσφέρει τις διορθώσεις και τις συστάσεις του εάν είναι απαραίτητο. 
  

 

 

Ενότητα nº 4 / όνομα:  Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά εργασίας 
Συνεδρία nº 4.3: Διαχείριση χρόνου και λήψη αποφάσεων 
  
Αναμενόμενη διάρκεια: 4 ώρες 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
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Γενικοί Στόχοι: εύκολη και σαφής εισαγωγή στη διαχείριση του χρόνου και τις δεξιότητες λήψης 
αποφάσεων, τα κύρια χαρακτηριστικά και τους βασικούς παράγοντες. ποιοι είναι οι «κλέφτες του 
χρόνου» και πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Μάθετε απλές μεθόδους για τη διαχείριση του χρόνου και 
πώς να καταπολεμήσετε το άγχος. 
 
Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. 
Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: υπολογιστή με σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, οθόνη και προβολέα εικόνας με ενσωματωμένο ήχο. Απαιτείται ένας υπολογιστής ανά 
εκπαιδευόμενο με σύνδεση στο Διαδίκτυο, μια αίτηση συνέντευξης εργασίας, περιγραφές διαφόρων 
θέσεων και καθηκόντων, φόρμες αυτοεκτίμησης, είδη γραφείου (π.χ. 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 
χρωματιστά στυλό, μαυροπίνακες). 

 
4.3. Διαχείριση χρόνου και λήψη αποφάσεων 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Πώς ανακαλύπτετε βασικά στοιχεία της διαχείρισης του χρόνου και της λήψης αποφάσεων: (1) τι 
σημαίνει, (2) ποιοι είναι οι «κλέφτες του χρόνου» και ανακάλυψη του πώς επηρεάζουν στην καθημερινή 
σας ζωή, (3) απλοί μέθοδοι για τη διαχείριση του χρόνου και την καταπολέμηση του άγχους. 
Οι μαθητές θα μάθουν πώς ο προγραμματισμός θα μπορούσε να τους βοηθήσει να καθορίσουν 
προτεραιότητες, πώς να μάθουν να λένε όχι μέσω της αυτοαξιολόγησης της διαχείρισης του χρόνου και 
των συναισθημάτων τους. 
Επίσης, θα μάθουν απλές μεθόδους που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν το χρόνο και να 
καταπολεμήσουν το άγχος: μέθοδος σημειωμάτων, μέθοδος ABΓΔ κ.λπ. 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Διαδικτυακά ομαδικά εργαστήρια και συζήτηση 
− Πρακτική ανεξάρτητη εργασία. 
− Ομαδική εργασία (προϊόν: αφίσα / παρουσίαση και πρακτική δραστηριότητα). 
− Ομαδική άσκηση γραφής. 
− Ομαδική άσκηση Διαδικτύου 
− «Μαθαίνοντας να λέω όχι», μέθοδος αυτοαξιολόγησης 
− Μέθοδος σημειωμάτων 
− Μέθοδος ΑΒΓΔ 
− Μέθοδος αποθέματος 
− Μέθοδος ανταμοιβής 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή …): 
 
1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει το θέμα και οργανώνει μια δραστηριότητα γνωριμίας γράφοντας τις 

λέξεις «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΥ, ΜΟΥ ΑΝΗΚΕΙ» στον πίνακα και ρωτά ποια εμπόδια έχουν συναντήσει ως 
γυναίκες με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή που θέτουν δυσκολίες στην αποτελεσματική 
διαχείριση του χρόνου. Συζητούν για αυτό για 20 λεπτά, ο εκπαιδευτής θα δοκιμάσει ώστε όλες 
τις γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα 

2. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και λήψης αποφάσεων και 
ταξινομεί τα κύρια χαρακτηριστικά τους στον πίνακα σύμφωνα με διαφορετικές πτυχές της 
καθημερινής ζωής των γυναικών (Εργασία - Φροντίδα - Στέγαση - Ελεύθερος χρόνος - Αυτο-
φροντίδα) Η παρουσίαση θα διαρκέσει 50 λεπτά 

3. Ο εκπαιδευτής τους ρωτάει τι σημαίνει η έννοια «κλέφτες του χρόνου» και εργάζονται σε μικρές 
ομάδες για να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. Εν τω μεταξύ, ο εκπαιδευτής μοιράζει σε κάθε 
ομάδα μια κάρτα όπου γράφεται ένας από κάθε «κλέφτη χρόνου». Οι γυναίκες συζητούν και 
προετοιμάζουν εξηγήσεις για να παρουσιάσουν τις έννοιες στους άλλους συμμαθητές. Οι γυναίκες 
θα εργαστούν σε αυτό για 40 λεπτά. 



11 

   

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only 
of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

4. Μετά από αυτό, οι γυναίκες θα αξιολογήσουν μόνες τους τη διαχείριση του χρόνου τους μέσω 
δραστηριοτήτων: 

a. «Μαθαίνοντας να λέω όχι» και εκπαιδεύοντας την αποφασιστικότητα.  
b. Αυτο-αξιολόγηση για το πώς διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας. 
c. Σχεδιάστε το πρόγραμμά σας για μια «ιδανική» αλλά ρεαλιστική εβδομάδα. 

Κάθε γυναίκα θα δουλέψει στις δραστηριότητες για 60 λεπτά  
 

5. Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής τους παρουσιάζει μερικές απλές μεθόδους για τη διαχείριση του 
χρόνου και την εξάσκηση σε μία από αυτές: 

a. Μέθοδος σημειωμάτων 
b. Μέθοδος ΑΒΓΔ 
c. Μέθοδος αποθέματος 
d. Μέθοδος ανταμοιβής 

Αυτό το μέρος θα διαρκέσει 30 λεπτά 
 

6. Τέλος, ορισμένες συμβουλές για τη διαχείριση του άγχους θα εισαχθούν μέσω μιας δυναμικής και 
συμμετοχικής παρουσίασης από τον εκπαιδευτή. Αυτό το μέρος διαρκεί 20 λεπτά. 

 
Εκτίμηση: 
 
Η συνεδρία της υποενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί όταν ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές 
του για τη διαχείριση του χρόνου και για να προσεγγίσει τον κόσμο της εργασίας. Η ομάδα θα αξιολογήσει 
τα αποτελέσματα και τη σημασία της για την τάξη μέσω της «μεθόδου ανταλλαγής ιδεών» σχετικά με τις 
διδακτικές έννοιες και πώς μπορούν να τα προσθέσουν στο προφίλ τους. Αυτό το μέρος διαρκεί 20 λεπτά 
το πολύ. 

 

Ενότητα nº 4 / όνομα:  Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά εργασίας 
Συνεδρία nº 4.4: Αυτοεκτίμηση 
  
Αναμενόμενη διάρκεια: 3 ώρες και μισή 
 
Γενικοί Στόχοι: εύκολη και σαφής εισαγωγή στην αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, τα κύρια 
χαρακτηριστικά και τους βασικούς παράγοντες. ποια είναι τα εμπόδια που επηρεάζουν την καλή 
ανάπτυξη και των δύο και πώς να τα αντιμετωπίσουμε; Μάθετε απλές δραστηριότητες για τη βελτίωση 
της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. 
 
Πόροι: Η τάξη πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίτευξη του σκοπού της εκπαίδευσης. 
Πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα για τον δάσκαλο: υπολογιστή με σύνδεση στο 
Διαδίκτυο, οθόνη και προβολέα εικόνας με ενσωματωμένο ήχο. Απαιτείται ένας υπολογιστής ανά 
εκπαιδευόμενο με σύνδεση στο Διαδίκτυο, μια αίτηση συνέντευξης εργασίας, περιγραφές διαφόρων 
θέσεων και καθηκόντων, φόρμες αυτοεκτίμησης, είδη γραφείου (π.χ. 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 
χρωματιστά στυλό, μαυροπίνακες). 
 
 
 

 
4.4. Αυτοεκτίμηση  

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι εκπαιδευόμενοι θα εκπαιδευτούν για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης μέσω 
των ακόλουθων θεμάτων: 

• Αιτίες χαμηλής αυτοεκτίμησης σε γυναίκες με αναπηρίες 
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• Συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. 
• Αδιαφορία εναντίον ενδιαφέρον για  τον εαυτό μας: πόσο σημαντική είναι η ψυχική και 

σωματική υγεία και πώς επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση 
 
Μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν την υποενότητα, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν 
την αυτοεκτίμησή τους από μόνοι τους. Κατά μήκος της υποενότητας παρουσιάζονται ορισμένα εργαλεία 
και πόροι για μελλοντική εφαρμογή στη ζωή τους 
 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Διαδικτυακά ομαδικά εργαστήρια και συζήτηση 
− Πρακτική ανεξάρτητη εργασία. 
− Ομαδική εργασία (προϊόν: διαδραστική αξιολόγηση μεταξύ τους). 
− Ομαδική άσκηση γραφής. 
− «Απαριθμήστε τα δυνατά σας σημεία», μέθοδος αυτοαξιολόγησης 
− Μέθοδος μαγικού κουτιού «αυτο- παρουσίαση» 
− Μέθοδος "Αντίκρισε τον καθρέφτη" 

(Όλες αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στο έγγραφο «Εισαγωγή της Ενότητας 4 αυτού του 
προγράμματος σπουδών που ονομάζεται «απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά 
εργασίας »). 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή …): 
 
1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τι είναι αυτοεκτίμηση και τις αιτίες που παράγουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες για τις γυναίκες με αναπηρίες. Θα παρουσιαστούν 
επίσης συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης. Ο εκπαιδευτής θα παρέχει παραδείγματα και 
οπτικοακουστικούς πόρους (σκηνές/ βίντεο από ταινίες και φωτογραφίες, κείμενα…) Η 
παρουσίαση θα διαρκέσει 50 λεπτά. 
 

2. Μετά από αυτήν την παρουσίαση, ο εκπαιδευτής τους ρωτάει ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της 
έννοιας της αδιαφορίας έναντι του ενδιαφέροντος για τον εαυτό τους και εργάζονται σε μικρές 
ομάδες για να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. Οι γυναίκες συζητούν και προετοιμάζουν 
εξηγήσεις για να παρουσιάσουν τις έννοιες στους άλλους συμμαθητές. Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτής θα τους παρουσιάσει μερικές συμβουλές για τον εαυτό τους ως τρόπο βελτίωσης της 
αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής τους. Αυτό το μέρος θα διαρκέσει 20 λεπτά. 
 

3. Μετά από αυτό οι γυναίκες θα αξιολογήσουν την αυτοπεποίθησή τους μέσω ερωτηματολογίου. 
Οι γυναίκες θα εργαστούν σε αυτή τη δραστηριότητα ξεχωριστά για 20 λεπτά. 
 

4. Μετά από αυτό, ο εκπαιδευτής τους παρουσιάζει 3 απλές μεθόδους για τη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης και προτείνει την εξάσκηση καθεμιάς από αυτές για 40 λεπτά, προσαρμόζοντάς τις 
να αναπτυχθούν στην ομάδα τους: 

a. Καταγράψτε τα δυνατά σας σημεία. Η μέθοδος θα παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτή για 
10 λεπτά, μετά από αυτό οι γυναίκες θα εργαστούν ξεχωριστά για να κάνουν τις τρεις 
λίστες και μετά θα εργαστούν σε ζευγάρια για να ανταλλάξουν ιδέες, συναισθήματα και 
στόχους με τον συμμαθητή τους. 

 
b. Λοταρία με ένα δώρο για εμένα. Η μέθοδος θα παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτή για 10 

λεπτά, μετά από αυτό οι γυναίκες θα εργαστούν ξεχωριστά για να δημιουργήσουν τη 
λίστα δώρων και να τις γράψουν σε μια κάρτα με το όνομά τους. Μόλις ολοκληρωθούν 
οι λίστες, ο εκπαιδευτής θα προετοιμάσει ένα μαγικό κουτί και θα βάλει μέσα όλες τις 
κάρτες. Ο εκπαιδευτής επιλέγει και παραλαμβάνει μια κάρτα από κάθε χρώμα (ένα 
χρώμα για κάθε γυναίκα) και το διαβάζει, ταυτόχρονα η ομάδα πρέπει να πει ένα 
κομπλιμέντο στη γυναίκα της κάρτας. Μετά από αυτό οι γυναίκες θα εμπλακούν για να 
μεταφέρουν “τα δώρα τους” και τη μέθοδο αυτή στην καθημερινή τους ζωή. 
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c. Αντίκρισε τον καθρέφτη. Αυτή η μέθοδος θα παρουσιαστεί από τον εκπαιδευτή για 15 
λεπτά, αλλά θα εφαρμοστεί στην τάξη με διαφορετικό τρόπο. Θα δουλέψουν σε ζευγάρια 
και ο καθένας τους λέει σε έναν άλλο συμμαθητή ένα κομπλιμέντο ή μια παρακινητική 
έκφραση, τότε οι γυναίκες θα απαντήσουν με ένα άλλο και αντίστροφα. Μετά το τέλος, 
οι γυναίκες θα μοιραστούν τα συναισθήματά τους με την υπόλοιπη τάξη. 

 
Εκτίμηση: 
 
Η συνεδρία της υποενότητας μπορεί να ολοκληρωθεί όταν ο εκπαιδευόμενος έχει αποκτήσει τα 
αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις μεθόδους 
και τα περιεχόμενα που έχει μάθει για να βελτιώσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του. 
Ωστόσο, η αξιολόγηση της υποενότητας θα πραγματοποιηθεί στην ακόλουθη υποενότητα. 

 

Ενότητα nº 4 / όνομα:  Απλές δεξιότητες για γυναίκες με αναπηρίες στην αγορά εργασίας 
 

Συνεδρία nº 4.4: Αξιολόγηση προόδου 
Αναμενόμενη διάρκεια: Μισή ώρα 
 
Γενικοί Στόχοι: αξιολογεί την επιτευχθείσα πρόοδο σε ολόκληρη την ενότητα. 
 

Πόροι: Είδη γραφείου (π.χ. 30 στυλό, 30 μολύβια, 15 χρωματιστά στυλό, μαυροπίνακες). 
 

 
4.4. Αξιολόγηση προόδου 

 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Αυτή η φάση αποσκοπεί στον καθορισμό της επιτευχθείσας προόδου 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Διόρθωση τεστ μεταξύ των συμμαθητών. Ανοιχτή σύγκριση για το αποτέλεσμα του μαθήματος 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή …): 
 
Πρώτη δοκιμή σε χαρτί (με συνολικά 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), για συνολικά 12 ώρες εργασίας 
κατά μήκος της ενότητας. 

 
Εκτίμηση: 
 
Διόρθωση τεστ μεταξύ των συμμαθητών. Ανοιχτή σύγκριση για το αποτέλεσμα του μαθήματος, ανοιχτή 
συζήτηση σχετικά με τις αποκτηθείσες ικανότητες και την πρακτική τους στον κόσμο της εργασίας. 
 

 

12. Παρατηρήσεις / Περαιτέρω συστάσεις 

Αυτή η εκπαιδευτική ενότητα θα πρέπει να εκπαιδευτεί συμπληρωματικά μαζί με την Ενότητα 2 «Νέοι 
κλάδοι απασχόλησης και ΤΠΕ ικανότητες για γυναίκες με αναπηρίες», του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και επίσης την Ενότητα 6. 
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Η ενότητα 6 «Συνοδευτική στρατηγική για συμβούλους εργασίας» αποσκοπεί αποκλειστικά στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτών και των συμβούλων που πρόκειται να σχεδιάσουν τα επαγγελματικά 
βήματα για την ένταξη στην εργασία των γυναικών με αναπηρίες που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο εκπαιδευτής που θα πραγματοποιήσει την εκπαίδευση της 
ενότητας 2, θα πρέπει να εκπαιδευτεί με τα περιεχόμενα της Ενότητας 6. 

Μόλις οι εκπαιδευτές αφομοιώσουν το περιεχόμενο από την Ενότητα 6, μπορούν να 
προγραμματίσουν την εκπαίδευση της Ενότητας 2 & 4 μαζί. Η συνολική διάρκεια αυτών των ενοτήτων 
μπορεί να προγραμματιστεί και να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των γυναικών: μπορεί να 
διαρκέσει από 20 έως 30 ώρες το πολύ. 
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