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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ατζέντα 2030 ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ) 

Εισαγώγη 
Εννοιολογική διάσταση του προγράμματος σπουδών 

Ερωτήσεις  

 Συζήτηση για την ενσωμάτωση του φύλου στο πλαίσιο του SDG5 του ΟΗΕ: Ισότητα 
των φύλων. Τι είναι η «Ένταξη του Φύλου» ως έννοια και πολιτική και ποία είναι τα 
δικαιώματα; 

 

 Συζητώντας μορφές διακρίσεων και βίας εναντίον όλων των γυναικών και κοριτσιών 
παντού. Πώς το πολεμούμε; 

 

 Ποια είναι η σχέση της γυναίκας με την οικογένειά της και επίσης ποιοί είναι οι 
κοινωνικοί θεσμοί όπως η πολιτική, η εκπαίδευση και ο νόμος; Πώς πρέπει να είναι; 

 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες τόσο των γυναικών όσο και των ατόμων με ειδικές ανάγκες; 
 

Περιεχόμενο  

 Εισαγωγή στην ενσωμάτωση του φύλου 
 Επίσημο και κρυφό πρόγραμμα σπουδών του φύλου 

 

Πρακτική διάσταση του προγράμματος σπουδών 

Ερωτήσεις  

 Πώς να εισέλθετε σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και περιοχές εργασίας που είναι 
κλειστές για τις γυναίκες λόγω ανισότητας των φύλων ή στέρησης κατάλληλης 
πολιτικής; Μπορούν οι γυναίκες να βρουν θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα που 
κυριαρχούνται από άνδρες; 
 

 Πώς καταπολεμούμε την ανισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας; Πώς 
καταπολεμούμε το άγχος και τη φασαρία; Πώς έρχεται η επιτυχία; 

 
 Πώς συζητάτε τα στερεότυπα για την ανισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση του 

φύλου στο χώρο εργασίας; 
 

 Πώς προωθούμε την αποτελεσματική συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες για ηγεσία; 
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Περιεχόμενο  

 Καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση του φύλου για τις γυναίκες με αναπηρίες 

 

 Σύμβουλος εργασίας, εκπαιδευτής, δάσκαλος που ανταποκρίνεται στο φύλο 

 

 Επικοινωνία που ανταποκρίνεται στο φύλο  

 

 Περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικού και το φύλο 

 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση που ανταποκρίνεται στο φύλο 
 

Εισαγωγή στην ενσωμάτωση του φύλου 

 
Τι είναι η ενσωμάτωση του φύλου; Είναι «η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων σε γυναίκες / 
κορίτσια και άνδρες / αγόρια κάθε προγραμματισμένης δράσης - συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας, των πολιτικών ή των προγραμμάτων - σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα. 
Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την ανταλλαγή γνώσεων, ευαισθητοποίησης και ευθύνης για 
την ισότητα των φύλων. Είναι επίσης μια στρατηγική για να συμπεριληφθούν οι ανησυχίες 
κοριτσιών / γυναικών και αγοριών / ανδρών στο σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμάτων έτσι ώστε τα κορίτσια και τα 
αγόρια, οι γυναίκες και οι άνδρες να επωφελούνται εξίσου». Επιπλέον, «η ενσωμάτωση του φύλου 
δεν είναι μια μοναδική δραστηριότητα. Αντ 'αυτού, απαιτεί συνεχή προσοχή κατά την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προϋπολογισμών, το σχεδιασμό σχολείων, την ανάπτυξη 
προγραμμάτων σπουδών, τη διαχείριση και οργάνωση σχολείων και, φυσικά, τη διδασκαλία και τη 
χρήση μαθησιακού υλικού ». 
Αυτές οι έννοιες, οι οποίες είναι εύκολα ανιχνεύσιμες στην εκτενή βιβλιογραφία που σχετίζεται με 
τον τομέα και οι οποίες πρέπει επίσης να κλίνουν προς τον κοινό-στόχο. Κυρίως όταν πρόκειται για 
γυναίκες με κινητικές αναπηρίες, επειδή αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στην εκπαίδευση και δεν 
έχει γίνει πολύ δουλειά για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Σύμφωνα με την 
Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων (WEF 2017), σε 144 χώρες παραμένει ένα μέσο κενό 32% σε 
τέσσερις διαστάσεις του δείκτη: οικονομική συμμετοχή και ευκαιρίες, εκπαιδευτικά επιτεύγματα, 
υγεία και επιβίωση και πολιτική ενδυνάμωση. Αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της ανισότητας των 
φύλων και τον αντίκτυπό της στις ζωές των γυναικών σε όλο τον κόσμο, ένας από τους Βιώσιμους 
Στόχους Ανάπτυξης (SDGs) είναι αφιερωμένος στην ισότητα των φύλων - στόχος 5. Αυτό ενισχύεται 
από τη δέσμευση της Ατζέντας του 2030 να «μην αφήσει κανέναν πίσω» και τη συμφωνία των 
κρατών μελών ότι οι στόχοι είναι ολοκληρωμένοι και αδιαίρετοι. Η επίτευξη του SDG 5 θα απαιτήσει 
την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις προσπάθειες επίτευξης των άλλων SDGs, που 
υποστηρίζονται από νομικά πλαίσια για την αντιμετώπιση βαθιά ριζωμένων διακρίσεων λόγω 
φύλου (ECOSOC 2017). Η τοποθέτηση των γυναικών στο επίκεντρο της Ατζέντας του 2030 απαιτεί 
ισχυρότερες διασυνδέσεις μεταξύ των SDG και πραγματική δέσμευση για συνετή επένδυση στις 
ικανότητες των γυναικών και για την αντιμετώπιση των διαδεδομένων προκλήσεων βιωσιμότητας. 
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Επιπλέον, η σημασία της ενσωμάτωσης του φύλου για την βιώσιμη ανάπτυξη τονίζεται στους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του 2030. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών απαιτείται για την 
επίτευξη των τριών πυλώνων των SDG: περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οικονομική βιωσιμότητα και 
κοινωνική βιωσιμότητα. 
Γνωρίζουμε λοιπόν τη σημασία της ευαισθησίας προς τα φύλα και του αντίστοιχου σχηματισμού 
που ανταποκρίνεται στο φύλο: η ισότητα είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη μιας 
κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, η ενσωμάτωση του φύλου είναι μια στρατηγική που, σε 
σχέση με την ομιλία μας, περιλαμβάνει: «Την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων κατά φύλο 
χρησιμοποιώντας ανάλυση φύλου. Την οικοδόμηση υποστήριξης για αλλαγή μέσω συμμαχιών / 
συνεργασιών. Την ανάπτυξη στρατηγικών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την κάλυψη των 
υφιστάμενων κενών. Την ενεργοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών και υποστήριξη αυτών των 
δράσεων με επαρκείς πόρους. Την ανάπτυξη της ικανότητας του προσωπικού να σχεδιάζει και να 
εφαρμόζει (που απαιτεί επίσης πόρους). Την παρακολούθηση, αξιολόγηση, αναφορά, απόσταξη 
διδαγμάτων και επικοινωνία. Το να λογοδοτούν τα άτομα και τα θεσμικά όργανα για τα 
αποτελέσματα της διασφάλισης πολιτικής βούλησης και ηγεσίας» 
 

Επίσημο και κρυφό πρόγραμμα σπουδών του φύλου 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι μια παιδαγωγική συσκευή που αποτελείται από 
επαναλαμβανόμενους πυρήνες που αναφέρονται στις φάσεις της επεξεργασίας του: α) 
προσδιορισμός των στόχων, β) προσδιορισμός του περιεχομένου της διδασκαλίας, γ) διδακτική 
διαμεσολάβηση σύμφωνα με στρατηγικές-οργανωτικές επιλογές , δ) αξιολόγηση των διαδικασιών 
και των αποτελεσμάτων της διδακτικής δράσης. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του φύλου, η 
διάκριση μεταξύ τυπικών και ανεπίσημων ή κρυφών προγραμμάτων σπουδών (HC) είναι ιδιαίτερα 
σημαντική. Το πρώτο αναφέρεται στο σύνολο των στόχων, περιεχομένων, πόρων και μοντέλων 
αξιολόγησης που διατυπώνονται, σε διαφορετικά επίπεδα, από άλλα αντίστοιχα. Το επίσημο 
πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαλεία μάθησης και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη 
μαθησιακή διαδικασία. Οι κυβερνήσεις καταρτίζουν τα επίσημα εθνικά τους προγράμματα 
σπουδών. Το κρυφό πρόγραμμα σπουδών, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει το σύνολο των 
πεποιθήσεων, των αξιών, των σιωπηρών διαστάσεων της διδασκαλίας και της μάθησης που 
αφομοιώνονται από άτομα σε ανεπίσημα πλαίσια και περιπτώσεις όπως στην οικογένεια ή μέσω 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό, στο επίσημο πρόγραμμα 
σπουδών, να αποφευχθεί η χρήση κειμένων ή εργαλείων ή καταστάσεων που ενισχύουν τα 
κοινωνικά στερεότυπα ή τις προκαταλήψεις των φύλων που έχουν αφομοιωθεί μέσω του 
κρυμμένου προγράμματος σπουδών. Μερικές φορές αναφέρεται ότι ενισχύονται από τη γλυκύτητα 
των γυναικών και τη δύναμη των ανδρών, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα στην πραγματικότητα των 
ποικίλων προσωπικών φαινομενολογιών και, πάνω απ 'όλα, το στερεότυπο προϋποθέτει την 
κοινωνική κατασκευή παραστάσεων που είναι παθητικές για τις γυναίκες. Σκεφτείτε τι είναι ολέθριο 
όταν οι γυναίκες έχουν κινητική αναπηρία. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μηχανισμός κοινωνικής 
αναπαραγωγής της θυματοποίησης ενισχύεται διπλά. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του φύλου, ένα 
πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πλουραλιστικό χαρακτήρα της κοινωνίας και να 
υιοθετεί ορισμένες αρχές της ισότητας μεταξύ των οποίων είναι η ισότητα των φύλων. Πρέπει να 
υπάρχει έλεγχος ότι το διδακτικό υλικό δεν παρουσιάζει στερεότυπα και, αντίθετα, είναι 
ευαισθητοποιημένο ως προς τον σεβασμό των διαφορών μεταξύ φύλου. Επίσης πρέπει να προωθεί 
την άρση των προκαταλήψεων ως προς το φύλο που συμβάλλουν στη διαιώνιση των ανισοτήτων 
και ίσως ακόμη και των διακρίσεων (που σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν στον εκφοβισμό και τον 
ιντερνετικό εκφοβισμό). Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι, στην πραγματικότητα, να διδάξει πώς 
πρέπει να ζούμε. Αυτό σημαίνει, (στη συγκεκριμένη περίπτωση για γυναίκες με κινητικές 
αναπηρίες) "να αντιμετωπίζουν τις αβεβαιότητες" (Morin, 2015, σελ. 18) με την ανθεκτικότητα και 
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την ενίσχυση της δύναμής τους. Για το λόγο αυτό, ένα πρόγραμμα σπουδών που ενημερώνεται από 
αυτές τις αρχές πρέπει να παρουσιάζει στόχους με σαφή σκοπό την ανάπτυξη και ενίσχυση των 
δεξιοτήτων της Ζωής. Μελέτες έχουν δείξει ότι μεταξύ των μεγαλύτερων δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι νέοι στις πρώτες εργασιακές τους εμπειρίες δεν υπάρχουν γνωστικά κενά αλλά 
υπάρχει η αδυναμία προσαρμογής σε ένα εργασιακό πλαίσιο, στην ανάλυση ενός προβλήματος και 
στην πρόταση λύσεων, στην αποτελεσματική επικοινωνία και στη διαχείριση του άγχους. Οι 
απουσία απλών δεξιοτήτων αποτελεί κρίσιμο κόμβο στην αποτυχία κάλυψης της προσφοράς και της 
ζήτησης εργασίας (ΟΟΣΑ, 2015) και η απόκτηση τους είναι θεμελιώδεις όχι μόνο για την αναζήτηση 
εργασίας, αλλά και για την ανάπτυξη της προσωπικής και κοινωνικής «ευημερίας» κάποιου. 

 

Καλές πρακτικές για την ενσωμάτωση του φύλου  για τις γυναίκες με αναπηρίες 

Οι καλές πρακτικές που προτείνει η έρευνα για την προώθηση της ενσωμάτωσης του φύλου 
ακολουθούν βασικά τέσσερις κατευθύνσεις ανάπτυξης: 

1) Προώθηση της γνώσης των εκπαιδευτών σχετικά με το φύλο και του ρόλου ανώτατων 
στελεχών των οργανισμών προκειμένου να οικοδομηθεί μια κουλτούρα ανάμεσα στις 
οργανώσεις 

2) Ενσωμάτωση της μάθησης των φύλων στο πρόγραμμα σπουδών  
3) Ενεργή διαμεσολάβηση 
4) Αξιολόγηση 

Οι καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ευαίσθητης ως προς τον 
σεβασμό των διαφορών μεταξύ των φύλων αφορούν την αξιολόγηση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων των εκπαιδευτών και των συμβούλων εργασίας σε σχέση με το φύλο. Την εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς το φύλο. Την υιοθέτηση μοντέλων για την 
εκτίμηση του βαθμού συμπερίληψης των πλαισίων (Ευρετήριο ένταξης). Το να εξασφαλίσετε την 
αντιμετώπιση θεμάτων φύλου είναι μια κατευθυντήρια αρχή του προγράμματος σπουδών. Εξετάστε 
κάθε πρόγραμμα, σκοπό, περιγραφή, στόχους και αντικείμενα που ανταποκρίνονται στο φύλο, 
συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης: ζητημάτων φύλου στο περιεχόμενο και τις ασκήσεις, 
μαθησιακών εμπειριών που υποστηρίζουν προοπτικές ευαίσθητες ως προς το φύλο, στάσεων και 
ικανοτήτων, της γλώσσας, εικόνων, γραπτών και διαδικασιών που είναι ευαίσθητα ως προς το φύλο 
στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών (π.χ., στην αγγλική γλώσσα, φωτογραφίες γυναικών και 
ανδρών, γυναίκες και άνδρες ομιλητές, άνδρες και γυναίκες συγγραφείς, προοπτικές γυναικών και 
ανδρών, αναπηρίες κ.λπ.). Το διδακτικό υλικό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις θεσμικές 
πολιτικές (π.χ. Διμερής Στρατηγική Οδηγία του ΝΑΤΟ 40-1), την εθνική πολιτική και το δίκαιο, καθώς 
και τα διεθνή πρότυπα (π.χ. Ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Σύμβαση για την 
εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών) . Η διδακτική διαμεσολάβηση είναι επίσης 
πολύ σημαντική και πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της ένταξης και της 
διδασκαλίας που στοχεύουν στην προώθηση τόσο των γνωστικών όσο και των συναισθηματικών 
τομέων. Τέλος, είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας διαμορφωτικής αξιολόγησης που περιλαμβάνει 
την αυτοαξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των φύλων, τον τριγωνισμό του μαθητευόμενου και του 
εκπαιδευτή και την επίβλεψη τους σχετικά με τη μάθηση της ευαισθητοποίησης προς το φύλο κ.λπ. 
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Μέθοδοι ενσωμάτωσης του φύλου για τον σύμβουλο εργασίας, τον εκπαιδευτή, το 
δάσκαλο 

Προτείνουμε διδακτικές πρακτικές ενεργητικής μάθησης, βασισμένες κυρίως στη μάθηση που έχει 
στο επίκεντρο τον μαθητή, στα σημάδια παιδαγωγικού ακτιβισμού ή / και στη νέα πρωτότυπη 
μέθοδο του hackathon (γνωστή ως hack day ή hackfest)  που συνδυάζει την πράξη με τη σκέψη. 
Ενεργήστε για να καταλάβετε, φέρνοντας επανάσταση στους κανονικούς χρόνους της σχολικής 
διδασκαλίας. Λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ του θέματος και της μάθησης και αποτελούν το 
επίκεντρο της εργασίας στην τάξη. Σχηματοποιήθηκε στο ORA Repertoire (Damiano, 2007, σελ. 113), 
στις πολλές παραλλαγές των «παιδαγωγικών βασισμένες στο παράδειγμα» (Bondioli, 1995). 
Μερικές φορές αναφέρονται ως διδακτικές συσκευές, μερικές φορές ως συσκευές «υλοποίησης» ή 
«αξιολόγησης» των διδακτικών συνθηκών (Calvani, 2007). Συνοψίζουν την ταξινόμηση των 
μεθοδολογιών ενεργού μάθησης (Watkins, Eileen, Lodge, 2007) ως λειτουργικές ως προς την 
επιστήμη της δράσης (Fabbri, Romano, 2017). Αυτές οι συσκευές υποστηρίζουν το έργο 
διαμεσολάβησης που χαρακτηρίζεται από την έκτακτη ανάγκη, στα σύνορα μεταξύ άτυπου και 
επίσημου και, πάντοτε, για το γεγονός ότι ζητάει από τον μαθητή ένα υψηλό / πολύ υψηλό επίπεδο 
συμμετοχής. Επομένως, οποιαδήποτε κατάρτιση για το φύλο θα χαρακτηρίζεται από το ότι ο 
μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο. Όλη η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στην εξέταση των 
συμμετεχόντων και στις ανάγκες τους. Είναι σημαντικό να δοθεί στους εκπαιδευτές αρκετός χρόνος 
προετοιμασίας για να πραγματοποιήσουν κάποια μορφή ανάλυσης μαθησιακών αναγκών πριν από 
την εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού διαφορών για αγόρια / άνδρες και 
κορίτσια / γυναίκες. για τη χρήση συμμετοχικών μεθόδων. Η αποτελεσματική εκπαίδευση 
χρησιμοποιεί συμμετοχικές μεθόδους όπως μελέτες περιπτώσεων, ανταλλαγή απόψεων και 
επίλυση προβλημάτων για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να ασχοληθούν ενεργά με το θέμα και 
να μάθουν κάνοντας. Η εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθείται με συζήτηση, εργαστήρια 
ανατροφοδότησης, πιο προσαρμοσμένη εκπαίδευση ή / και υποστήριξη κατά την εργασία. 

Επικοινωνία που ανταποκρίνεται στο φύλο 

Η επικοινωνία είναι ο πρώτος και πιο σχετικός τομέας μελέτης της ενσωμάτωσης  του φύλου, καθώς 
η επικοινωνία διαπερνάται από μια αμετάκλητη αδιαφάνεια που εμποδίζει συνεχώς την ανταλλαγή. 
Είναι αυτή που κάνει τη διαφορά - από την άποψη της ποιότητας και της εκπαίδευσης - μεταξύ των 
πλαισίων. Πόσος εκφοβισμός, κατωτερισμός ή αποκλεισμός της επικοινωνιακής δυναμικής είναι 
δομημένος κάτω από τα ακούσια μάτια του εκπαιδευτή! Τις περισσότερες φορές η επικοινωνιακή 
εμπειρία μεταξύ δασκάλων και μαθητών συνοδεύεται από τη δυσάρεστη εμπειρία αρνητικών 
συναισθημάτων: εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνουμε το άλλο, ότι δεν εμπλέκονται οι μαθητές, ότι 
χειραγωγούνται, μιας έντασης της οποίας οι λόγοι δεν εξηγούνται και που δεν είναι παρά ο καρπός 
των κανόνων που δεν είναι απαραίτητα σαφείς που δίνουν τα μέλη μιας ομάδας και που οδηγούν 
ασυνείδητα στη δημιουργία εμποδίων αμυντικού κλεισίματος ή απόρριψης του άλλου. Οι 
πρωτοποριακές μελέτες της ανάλυσης επικοινωνίας στην τάξη και της ανάλυσης συναλλαγών έχουν  
βοηθήσει σημαντικα στην "απόκρυψη του κρυφού" προβλήματος της επικοινωνίας, 
αποκαλύπτοντας τις απάτες του αθόρυβου και του αμυντικού ρόλου της σύγκρουσης, που συχνά 
εφαρμόζονται με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη των αναγκών ή την αυταρχική διαχείριση της 
εξουσίας, ακόμη και μεταξύ των φύλων. Ακριβώς όπως έδειξε η ανάλυση των πρακτικών συνομιλίας 
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υπάρχει μια σιωπηρή δυναμική στην ανταλλαγή της επικοινωνίας που διαμορφώνεται ασυνείδητα, 
στην κυριαρχία της αλληλεπίδρασης, στη συχνότητα της σιωπής, στην αποδοχή ή μη της 
παρέμβασης του μαθητή, στη διάρκεια που παρέχεται στην παρέμβαση, στην «επιλογή» του 
μαθητή που καλείται να μιλήσει. Στις πτυχές αυτής της πολυπλοκότητας είναι εύκολο να κρύψουμε 
την ανισότητα, τις διακρίσεις και τα εμπόδια. 

Περιεχόμενο εκπαιδευτικού υλικού και το φύλο 

Οι σκοποί που πρέπει να εκπληρώνει ένα πρόγραμμα σπουδών αναλαμβάνονται άμεσα από τους 
στόχους που θέτει η SDG 5: Η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των 
γυναικών και των κοριτσιών. Δεδομένης της συνάφειάς τους, τους αναφέρουμε πλήρως. 

1. Εξάλειψη κάθε μορφής βίας εναντίον όλων των γυναικών και των κοριτσιών στον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας και της σεξουαλικής βίας και 
άλλων μορφών εκμετάλλευσης. 

2. Τερματίστε κάθε μορφή διάκρισης εις βάρος όλων των γυναικών και των κοριτσιών παντού. 
3. Εξαλείψτε όλες τις επιβλαβείς πρακτικές, όπως η γέννηση παιδιού, ο πρώιμος και 

αναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. 
4. Αναγνωρίστε και εκτιμήστε την απλήρωτη φροντίδα και την οικιακή εργασία μέσω της 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών, πολιτικών υποδομής και κοινωνικής προστασίας και της 
προώθησης της κοινής ευθύνης εντός του νοικοκυριού και της οικογένειας ως εθνικά 
κατάλληλη. 

5. Διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των γυναικών και η παροχή 
ίσων ευκαιριών για ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, οικονομική 
και δημόσια ζωή. 

6. Εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και 
αναπαραγωγικά δικαιώματα όπως συμφωνήθηκε σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της 
Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του 
Πεκίνου και τα έγγραφα με τα αποτελέσματα των διασκέψεων. 

7. Ανάληψη μεταρρυθμίσεων για την παροχή ίσων δικαιωμάτων στους οικονομικούς πόρους 
των γυναικών, καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της γης και άλλων 
μορφών ιδιοκτησίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, κληρονομιάς και φυσικών πόρων, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία 

8. Ενίσχυση της χρήσης της τεχνολογίας που υπάρχει, ιδίως της τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών, για την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών. 

9. Υιοθέτηση και ενίσχυση ορθών πολιτικών και εφαρμοστέας νομοθεσίας για την προώθηση 
της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα 
τα επίπεδα. 

Αυτοί είναι στόχοι, ειδικά τα n. 5-8-9 που αποτελούν το κέντρο βάρους του προγράμματος σπουδών 
είναι αφιερωμένοι στην εκπαίδευση δευτέρου και πρώτου επιπέδου για γυναίκες με κινητικές 
αναπηρίες. 

 Υπάρχουν δύο πεδία για το βασικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 

a)) Προώθηση της ηγεσίας 
b) Προώθηση της ενδυνάμωσης 
 
Όσον αφορά το πρώτο εργαλείο, η πηγή αναφοράς είναι το βιβλίο “Γυναίκα και Ηγεσία στην 
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Ανοιχτή και Απομακρυσμένη Μάθηση και Ανάπτυξη” (Women and Leadership in Open and Distance 
Learning and Development), επιμέλεια των Asha Kanwar, Frances Ferreira και Colin Latchem (COL: 
Βανκούβερ, 2013). Συζητά μια «ήπια» εκπαίδευση των γυναικών μέσω μιας αυτο-αντανακλαστικής 
άσκησης που στοχεύει στον «προσδιορισμό του εαυτού τους» και στη συνέχεια «ενεργεί στην 
ενίσχυση» ορισμένων λειτουργικών δεξιοτήτων για να «ξέρουν πώς να ζήσουν» και να γίνουν 
διαχειριστές των εαυτών τους. Οι δεξιότητες είναι οι εξής: 
 
Ακεραιότητα. Η έλλειψη ακεραιότητας βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ηγετικών κρίσεων. Για να 
εμπνεύσετε εμπιστοσύνη, πρέπει να εμπιστευτείτε - και χωρίς ακεραιότητα, δεν μπορεί να υπάρχει 
εμπιστοσύνη. Πρέπει να δείξετε ακεραιότητα στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε την 
προσωπική σας ζωή, στις σχέσεις σας, στον τρόπο εργασίας σας και στον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεστε, υποστηρίζετε και ενθαρρύνετε άλλους ανθρώπους. 
Προσανατολισμός στην υπηρεσία. Εάν η ατζέντα σας βασίζεται κυρίως σε προσωπικά κίνητρα, 
μπορεί να μην γίνετε ποτέ επιτυχημένος ηγέτης. Μια καλή ηγεσία περιέχει την ιδέα να υπηρετούμε 
άλλους. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο τον Nelson Mandela, τον Mahatma Gandhi, τον Martin Luther 
King και την Aung San Suu Kyi για να εκτιμήσουμε αυτό το σημείο. 
Αισιοδοξία και όραμα. Δεν μπορείτε να οδηγήσετε άλλους σε νέους τομείς εάν είστε αρνητικοί και 
απαισιόδοξοι. Οι άνθρωποι χρειάζονται τους ηγέτες για να είναι χαρούμενοι, αισιόδοξοι για θετικά 
αποτελέσματα και αισιόδοξοι όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ο κόσμος μπορεί να θεωρηθεί 
γεμάτος από προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν ή από προκλήσεις που είναι πιθανό να 
αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να διατηρήσετε την τελευταία άποψη για να είστε ηγέτης. 
Αποφασιστικότητα. Είναι ένας πολύπλοκος κόσμος και δεν είναι πιθανό να έχετε όλες τις 
πληροφορίες ή τις εύκολες απαντήσεις για κάθε απόφαση που πρέπει να λάβετε. Και μερικές 
φορές, θα πρέπει να λάβετε γρήγορες αποφάσεις. Εάν ξοδεύετε πολύ χρόνο προσπαθώντας να 
καταλάβετε την καλύτερη απάντηση, οι οπαδοί σας είναι πιθανό να χάσουν την εμπιστοσύνη σε 
εσάς και να φύγουν μακριά. 
 
Θάρρος. Θα αντιμετωπίσετε προβλήματα που είναι δύσκολα και αβέβαια. Θα υπάρξουν στιγμές 
που πρέπει να κάνετε ή να πείτε κάτι που δεν είναι δημοφιλές. Μπορεί να είσαι μόνος εκεί έξω, 
μόνος σου, να είσαι στο δημόσιο μάτι ή να πρέπει να αντιμετωπίζεις τα μέσα ενημέρωσης ή την 
κοινότητά σου. Έτσι, πρέπει να δείξετε προσωπικό θάρρος. 
Ελαστικότητα. Πάντα θα υπάρχουν αποτυχίες και καθυστερήσεις στις προσπάθειές σας ως ηγέτης. 
Δεν λειτουργεί ποτέ το να τα πάρετε πολύ άσχημα, πολύ προσωπικά. Πρέπει να αναπτύξετε την 
ικανότητα όχι μόνο να μαθαίνετε από την αποτυχία, αλλά και να σηκωθείτε και να προσπαθήσετε 
ξανά. 
Αυτο-αντανάκλαση. Πρέπει να είστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, να ακούσετε, να ζητήσετε 
συμβουλές, να δώσετε προσοχή στην κριτική. Όλα αυτά σας βοηθούν να μάθετε και να μεγαλώσετε. 
Αλλά πρέπει επίσης να μάθετε περισσότερα για τη φύση, τον σκοπό και την ουσία σας. 
Κατανοώντας τον εαυτό σας, προχωρώντας πέρα από αυτό που θέλουν οι άνθρωποι από εσάς και 
αν σκεφτείτε και πέρα από αυτό που είναι άνετο, θα είστε ισχυρότερος ηγέτης. 
Παρακινητικός διευθυντής. Επιλέγετε το προσωπικό καλά και στη συνέχεια το φροντίζετε, δίνοντάς 
τους το χρόνο, την τεχνολογία και την υποστήριξη που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους 
πολύ καλά. Είστε ευγενικοί και δίκαιοι, αναγνωρίζετε την εξαιρετική απόδοση, δώστε και 
μοιραστείτε τη γενναιόδωρα και αφιερώστε χρόνο για να καταλάβετε. Να είστε ταπεινοί. Και να 
βοηθάτε και να καθοδηγείτε το προσωπικό σας. 
Πειθαρχία. Είναι πολύ σημαντικό να εργάζεστε πολύ και σκληρά όταν είναι απαραίτητο, να 
ελέγχετε τι λέτε και πώς το λέτε - ακόμα και όταν είστε θυμωμένοι ή πληγωμένοι - να γνωρίζετε τι 
κάνετε και να δείχνετε ότι το ξέρετε. 
Αίσθηση του χιούμορ. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ και το γέλιο για να ανακουφίσετε την ένταση σε 
δύσκολες καταστάσεις. Μην πάρετε πολύ σοβαρά τον εαυτό σας και χρησιμοποιήστε το χιούμορ για 
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να βοηθήσετε τους άλλους να εγκαταλείψουν επίσης την ένταση. Πολλές καταστάσεις μπορούν να 
αντιμετωπιστούν πολύ πιο εύκολα εάν ο ηγέτης είναι σε θέση να χρησιμοποιεί χιούμορ. 
 
Το δεύτερο εργαλείο, ωστόσο, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ενδυνάμωσης της κοινότητας, 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της ώθησης προς τη συλλογική 
ενδυνάμωση μέσω της ενίσχυσης της συμβολής κάθε ατόμου. Η έννοια της ενδυνάμωσης 
περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως αλληλεξαρτώμενη με την έννοια της ποιότητας ζωής και 
επομένως αναφέρεται ιδιαίτερα στα μαθήματα κατάρτισης για άτομα με αναπηρία. Ένα αυθεντικά 
λειτουργικό μοντέλο βασίζεται στην προώθηση της ενδυνάμωσης και ξέρει πώς να ενισχύσει τις 
δυνατότητές δημιουργώντας κοινοτική ενδυνάμωση.  
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς για παράδειγμα, είναι αρμοδιότητα των ανθρώπων να κατανοούν 
καλύτερα και να ελέγχουν καλύτερα τις προσωπικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις 
που καθορίζουν την ποιότητα ζωής τους με σκοπό τη βελτίωσή της. 
 
Γίνεται διάκριση μεταξύ της ενδυνάμωσης του ατόμου, του οργανισμού ή της κοινότητας. 
 
Το πρώτο εργαλείο δείχνει την ικανότητα ενός ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις και να ασκεί τον 
έλεγχο της προσωπικής του ζωής. Τονίζει την έννοια του εαυτού. Το δεύτερο υποδεικνύει πότε μια 
οργάνωση διοικείται δημοκρατικά: τα μέλη της μοιράζονται πληροφορίες και εξουσία, 
χρησιμοποιούν συνεργατικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και συμμετέχουν στην επιλογή, 
την εφαρμογή και τον έλεγχο των προσπαθειών για την επίτευξη κοινών στόχων. Ένας τέτοιος 
οργανισμός συμβάλλει στην ενδυνάμωση των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία. Τέλος, μια 
«εξουσιοδοτημένη» κοινότητα είναι μια κοινότητα στην οποία άτομα και οργανισμοί 
χρησιμοποιούν συλλογικά τις δεξιότητες και τους πόρους τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 
Βοηθούν ο ένας τον άλλον, επιλύουν τις συγκρούσεις τους και αυξάνουν την επιρροή τους στην 
ποιότητα ζωής της κοινότητας. 
 
Επτά δράσεις αναπτύσσουν την ενδυνάμωση των φύλων: 

 
 Ανάπτυξη ηγεσίας (προηγούμενο εργαλείο) 
 Υποστήριξη και χρήση των μέσων 
 Δημόσια εκπαίδευση και συμμετοχή 
 Οργάνωση συνεργασιών: δημιουργία ενώσεων, συνεταιρισμών και συνασπισμών 
 Επαγγελματική κατάρτιση και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
 Δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων (τι είναι η βία, τύποι βίας, διαφορά σύγκρουσης-βίας, 

διαχείριση καταστάσεων συγκρούσεων κ.λπ.) · 
 Ανάλυση της εικόνας των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Μείωση των στερεοτύπων των 

φύλων (ποια είναι τα στερεότυπα και πώς να τα διαλύσετε) · 
 Ιντερνετικός εκφοβισμός (πώς να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και όχι να προσβάλλετε). 
 Εκπαίδευση για τη συναισθηματικότητα και τον εκφοβισμό (μαζί, διαχείριση εγκατάλειψης, 

αυτοπροστασία, ενίσχυση προσωπικών δεξιοτήτων κ.λπ.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση που ανταποκρίνεται στο φύλο 
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Ιδιαίτερα στο σχολείο όπου συναντιούνται αγόρια και κορίτσια, όπου ένα διαφορετικό σώμα 
διασχίζει για πρώτη φορά, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση: Εκπαίδευση για  τη διαφορά. Οι 
διαφορές δεν είναι πράγματα, αλλά σχέσεις. Και οι σχέσεις κινούνται, αλλάζουν, μετασχηματίζονται 
με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, επίσης, η αξιολόγηση και ο προσδιορισμός των κριτηρίων για την 
ανίχνευση, τη μέτρηση και την κατανόηση αυτών των μετασχηματισμών αποτελούν βασικα 
στοιχεία. Η σκέψη της διαφοράς αμφισβητεί επίσης τη μετάδοση γνώσεων, για την οποία το 
σχολείο και η αξιολόγηση παίζουν κεντρικό ρόλο. 
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Ενότητα 5: Ενσωμάτωση του φύλου για τις γυναίκες με αναπηρία στην 
απασχόληση (βιώσιμοι στόχοι AGENDA 2030) 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

1. Σκοπός της εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε γυναίκες με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες που αναζητούν 
εργασία. Σκοπεύει να προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με αποτελεσματικές πολιτικές και 
στρατηγικές για την ένταξη του φύλου και της αναπηρίας στην εργασία, και τις στρατηγικές / εργαλεία 
για την επίλυση πρακτικών περιπτώσεων. Επίσης στοχεύει και στο να επηρεάσει το κίνητρο των 
γυναικών για κοινωνική συμμετοχή και ανταλλαγή εμπειριών. 

Η «ενσωμάτωση του φύλου», που αποτελεί την πέμπτη ενότητα αυτού του εκπαιδευτικού 
μαθήματος, διδάσκει στις γυναίκες με αναπηρίες ποια είναι η έννοια της ενσωμάτωσης του φύλου 
και πώς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην κοινωνική και επαγγελματική 
τους ζωή. 

Οι πληροφορίες που αποκτώνται σε αυτήν την ενότητα θα τους επιτρέψουν να συνειδητοποιήσουν 
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του να είσαι γυναίκα και να υπερασπιστούν τα δικαιώματά 
τους όταν εκτίθενται σε οποιαδήποτε διάκριση που προκύπτει από το να είσαι γυναίκα στο 
περιβάλλον τους. Οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της 
αναπηρίας τους αντιμετωπίζουν επίσης διπλά μειονεκτήματα λόγω της ανισότητας των φύλων. 

2. Λέξεις-κλειδιά και φράσεις 

 Ένταξη του φύλου και της αναπηρίας, 
 Εμπόδια, αναπηρίες, δυσκολίες 
 Πολιτική αναπηρίας και φύλου, προγράμματα παρέμβασης, υπηρεσίες, 
 Μελέτη περίπτωσης, στρατηγικές επίλυσης, 
 Διαδικτυακές πληροφορίες, διαδικτυακή κοινότητα 

 
3. Στόχοι 

 Να γνωρίσετε τις κύριες έννοιες της αναπηρίας και του φύλου, προκειμένου να κατανοήσετε 
τη σχέση που δεσμεύει και τα δύο στο τρέχον πολιτιστικό σενάριο. 

 Γνωρίστε τις κύριες πολιτικές των χωρών και τα κύρια προγράμματα προκειμένου να 
προσανατολιστείτε στο φαινόμενο της ανισότητας και να το αντιμετωπίσετε. 

 Επεξεργασία και εφαρμογή ορισμένων στρατηγικών χρήσιμων για την ενσωμάτωση του 
φύλου και της αναπηρίας 

 Χρησιμοποιήστε στρατηγικές και άμεσα εργαλεία για την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών 
και βέλτιστων πρακτικών 
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4. Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 Να ορίσετε την αναπηρία και τις σχετικές έννοιες. 
 Να καθορίσετε τον όρο του φύλου και των σχετικών εννοιών. 
 Να γνωρίσετε τις υπάρχουσες πολιτικές για το φύλο και την αναπηρία. 
 Να προσδιορίσετε τα κύρια προγράμματα παρέμβασης για την ισότητα των φύλων και των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες στις δικές σας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
 Να γνωρίσετε αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές για την ενσωμάτωση του φύλου 

και της αναπηρίας. 
 Να αναλύσετε και να λύσετε μια πραγματική περίπτωση εμποδίων στην ολοκλήρωση. 
 Να γνωρίσετε τις κύριες στρατηγικές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 

προσωπικών εμπειριών για το φύλο και την αναπηρία στην ευρύτερη κοινότητα. 
 

5. Περιεχόμενο Μαθήματος 

Ο γενικός στόχος της εκπαίδευσης θα παρουσιαστεί στις δύο συνεδρίες που παρατίθενται παρακάτω. 

Θεωρητικές και πρακτικές πληροφορίες για το φύλο θα μεταφερθούν στους συμμετέχοντες στο 

πλαίσιο των παρακάτω ερωτήσεων. 

5.1. Εννοιολογική διάσταση 

Ερωτήσεις  

 Συζήτηση για την ενσωμάτωση του φύλου στο πλαίσιο του SDG5 του ΟΗΕ: Ισότητα των φύλων. Τι 

είναι η «Ένταξη του Φύλου» ως έννοια, και ποιά είναι η αντίστοιχη πολιτική και τα δικαιώματα; 

 Συζητώντας μορφές διακρίσεων και βίας εναντίον όλων των γυναικών και κοριτσιών παντού. Πώς 

το πολεμούμε; 

 Ποια είναι η σχέση της γυναίκας με την οικογένειά της και επίσης με τους κοινωνικούς θεσμούς 

όπως είναι η πολιτική, η εκπαίδευση και ο νόμος; Πώς πρέπει να είναι; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες τόσο των γυναικών όσο και των ατόμων με ειδικές ανάγκες; 

5.2. Πρακτική διάσταση 

Ερωτήσεις  

 Πώς να εισέλθετε σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και περιοχές εργασίας που είναι κλειστές για 

τις γυναίκες λόγω ανισότητας των φύλων ή στέρησης κατάλληλης πολιτικής; Μπορούν οι 

γυναίκες να βρουν θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα που κυριαρχούνται από άνδρες; 

 Πώς καταπολεμούμε την ανισότητα των φύλων στο χώρο εργασίας; Πώς καταπολεμούμε το άγχος 

και την φασαρία; Πώς έρχεται η επιτυχία; 

 Πώς συζητάτε τα στερεότυπα για την ανισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση του φύλου στο 

χώρο εργασίας; 
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 Πώς να προωθήσετε την αποτελεσματική συμμετοχή και τις ίσες ευκαιρίες για ηγεσία; 

6. ΄Ωρες Μάθησης  

Η εκπαιδευτική ενότητα θα διαρκέσει συνολικά 12 ώρες (4 συνεδρίες, κάθε συνεδρία 3 ώρες). Η 
διάρκεια της ενότητας μπορεί να ποικίλει και να προσαρμόζεται στον ρυθμό μάθησης των γυναικών 
που παρακολουθούν το μάθημα. Ωστόσο, συνιστάται τουλάχιστον 12 ώρες διδασκαλίας. 

 

7. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης 

Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους διδασκαλίας. 

1. Διαδραστική ομαδική εκπαίδευση 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε μαθήματα μέσω συνεδριών κατάρτισης, 
πρόσωπο με πρόσωπο. 

 
Καταιγισμός ιδεών, ομαδική συζήτηση & Buzz ομάδες, ανάλυση περιπτωσιολογικής μελέτης, 
ολομέλεια, τεχνική ερωτήσεων-απαντήσεων, δραστηριότητες γνωριμίας κ.λπ. 

2. Διαδικτυακή Εκπαίδευση 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπαιδεύσεις και να ολοκληρώσετε τις ενότητες από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό αφορά σε όσους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα φυσικά 
μαθήματα. 

Για αυτή τη μέθοδο οι εκπαιδευτές, μέντορες ή σύμβουλοι εργασίας θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν διαφορετικές μεθόδους: 

 Καθοδηγούμενη διαδικτυακή αναζήτηση 
 Ομαδική εργασία και ασκήσεις γραφής στο Διαδίκτυο 

 
8. Μέθοδοι αξιολόγησης 

Θα χρησιμοποιηθεί η έρευνα για την ικανοποίηση της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση της 
κατάρτισης πριν από το τεστ, καθώς και άλλα όπως: 

 Ερώτηση και απάντηση 
 Ανακατασκευή περιπτώσεων 
 Αξιολόγηση προϊόντων 
 

 

 

9. Πόροι 
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http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-
curriculum 

Αίθουσα εκπαίδευσης, δύο εκπαιδευτές, οι σημειώσεις των διαλέξεων για μαθητές σχετικά με την 
ενότητα, πρόγραμμα Microsoft Office, ένας προβολέας, ένας υπολογιστής, άλλα εκπαιδευτικά υλικά. 

10. Αναφορές 

 Miller C., Albert B (2005). Ενσωμάτωση της αναπηρίας στην ανάπτυξη. Μαθήματα για την 
ενσωμάτωση του φύλου - πηγή: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gende
r.pdf   

 
 Chataika Y. (2013). Εγχειρίδιο εκπαίδευσης για την ενσωμάτωση του φύλου και της αναπηρίας 

- 
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20
Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf 

 
 Perla L. (2020). Didattica e pratiche dell’active learning. In Crescenza G., Volpicella A. (2020). 

Apprendere a insegnare. Competenze e sensibilità della professione docente (pp. 264-274), 
Roma: Edizioni Conoscenza. 

 
 Watkins C., Carnell E., Lodge C. (2007). Αποτελεσματική μάθηση στις τάξεις. Λονδίνο: Sage. 
 
 Wong R., Frei S., Leowinata S. (2014). Εργαλείο ενσωμάτωσης του φύλου για εκπαιδευτικούς 

και εκπαιδευτικούς εκπαιδευτικών. Burnaby: Κοινοπολιτεία της μάθησης. 
 
 Ένταξη της διάστασης του φύλου στην ατζέντα του 2030: Εστίαση στην εκπαίδευση και την 

υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, in Policy Brief, n.15, United Nations University. I.B. 
Franco, L. dos Muchangos, M. Okitasari, R. Mishra, M. Akhtar Mousumi, A. Nguyen, and 
Norichika Kanien (2018). 
 

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: (βλέπε τον συνημμένο πίνακα) 

Οι 4 συνεδρίες παρουσιάζονται παρακάτω, στην εστίασή τους (Πίνακας 1) και στη συγκεκριμένη 
διάρθρωση τους (Πίνακας 2-4). Είναι το αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής ορισμένων κατάλληλων 
πhg;vn (Miller & Albert, 2005; Chataika, 2013), εξορθολογισμένα σε ορισμένα σημεία και με κάποιες 
επεκτάσεις σε άλλα σημεία ώστε να σχεδιάζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των γυναικών με 
σωματικές και αισθητικές αναπηρίες. 
 
 
 
 
 
 

Ενότητα Θέμα  Σκοπός 

http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculum-terminology/g/gender-mainstreaming-curriculum
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08c5be5274a27b2001147/RedPov_gender.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
https://www.womenenabled.org/pdfs/mapping/DIWA%20Gender%20and%20Disability%20Mainstreaming%20Training%20Manual.pdf
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Συνεδρία 5.1 
Στοιχεία 
 

α) Εισαγωγή στην 
ενσωμάτωση του 
φύλου 
β)Τυπικό και κρυφό 
πρόγραμμα σπουδών 
του φύλου 
γ) Έννοιες της 
αναπηρίας και του 
φύλου για την 
προώθηση της 
ευαισθητοποίησης 
 

Ενισχύστε τη δέσμευση και τις έννοιες του "μην αφήνετε 
κανέναν πίσω" στην Ατζέντα του 2030. 
 
Γνωρίστε τις κύριες έννοιες της αναπηρίας και του φύλου για να 
κατανοήσετε τη σχέση που δεσμεύει και τα δύο στο τρέχον 
πολιτιστικό σενάριο. 
 
Αναγνωρίστε τα προβλήματα πολιτιστικών και υλικών εμποδίων 
στην ένταξη που απαιτείται για το φύλο και την αναπηρία. 
 
Γνωρίστε και δημιουργήστε στρατηγικές για τον μετριασμό του 
φαινομένου του αποκλεισμού που απαιτείται για το φύλο και 
την αναπηρία 

Συνεδρία 5.2 
Χάρτης 

α) Καλές πρακτικές για 
την ενσωμάτωση του 
φύλου στις γυναίκες 
με αναπηρία 
 
β) Χάρτης πολιτικών, 
προγραμμάτων, 
κοινωνίας των 
πολιτών και 
κυβερνήσεων για την 
ενίσχυση της 
ενσωμάτωσης του 
φύλου και της 
αναπηρίας 
σε κάθε χώρα 

Γνωρίστε τις κύριες πολιτικές των χωρών και τα κύρια 
προγράμματα προκειμένου να προσανατολιστούν στο 
φαινόμενο της ανισότητας και να το αντιμετωπίσουν 
Γνωρίστε τον χάρτη των κυβερνητικών θεσμών, ενώσεων και 
ενδιαφερομένων για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης του φύλου 
και της αναπηρίας. Και για να απευθυνθείτε εκεί.  
 

Συνεδρία 5.3 
Οδικός 
Χάρτης 

Μέθοδοι 
ενσωμάτωσης του 
φύλου για σύμβουλο 
εργασίας, 
εκπαιδευτή, δάσκαλο 
 
Περιεχόμενο 
εκπαιδευτικού υλικού 
για το φύλου 
 
Παρακολούθηση και 
αξιολόγηση που 
ανταποκρίνεται στο 
φύλο  
 
Μέθοδοι και 
στρατηγικές για την 
ενσωμάτωση της 
διάστασης του φύλου 
και της αναπηρίας 

Γνωρίστε διάφορες μεθόδους και στρατηγικές χρήσιμες για την 
ενσωμάτωση του φύλου και της αναπηρίας 
Γνωρίστε τα επίπεδα ένταξης φύλου και αναπηρίας και τις 
συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
Π.χ. Τι να κάνετε σε περίπτωση εμποδίων και αντιρρήσεων στην 
ένταξη; Πώς και με ποιον να καταρτίσουν πρακτικά σχέδια 
δράσης; 
 
Συνοψίστε στην ταξινόμηση των μεθοδολογιών ενεργού 
μάθησης (Watkins, Eileen, Lodge, 2007, Perla 2020) 
 
Αυτοαξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των φύλων. 
τριγωνισμός μαθητευόμενου, εκπαιδευτή και επιβλέποντος 
σχετικά με τη μάθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το 
φύλο. 
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Συνεδρία 5.4 
Κοινότητα 

Επικοινωνία που 
ανταποκρίνεται στο 
φύλο 
 
Στρατηγικές για την 
ανταλλαγή και 
διάδοση βέλτιστων 
πρακτικών και 
προσωπικών 
εμπειριών του φύλου 
και της αναπηρίας 
στην ευρύτερη 
κοινότητα 

Αποκρύψτε την έμμεση επικοινωνία σε θέματα φύλου και 
αναπηρίας 
 
Μάθετε μερικές αποτελεσματικές στρατηγικές και άμεσα 
εργαλεία για την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και 
βέλτιστων πρακτικών 
Γίνετε υποστηρικτής κοινής χρήσης πρωτοβουλιών σε μια 
διευρυμένη και ανοιχτή κοινότητα 

Πίνακας 1: Θέματα συνεδριών και οι στόχοι τους 
 

Υποενότητα/ Συνεδρία nº 5.1:  Εισαγωγή στην ενσωμάτωση του φύλου που αναφέρεται στην αναπηρία 
Αναμενόμενη διάρκεια: 3 ώρες 
Γενικοί στόχοι: Ορισμός αναπηρίας και φύλου και συναφών εννοιών 
Πόροι: Εκπαιδευτική τάξη, δύο εκπαιδευτές, σημειώσεις διαλέξεων για μαθητές σχετικά με την 
ενότητα, πρόγραμμα Microsoft office, προβολέας, υπολογιστής, άλλα εκπαιδευτικά υλικά 
 
 
5.1.1. Αναπηρία & φύλο 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Για να ορίσετε τους όρους αναπηρίας και φύλου και τις σχετικές έννοιες 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Καταιγισμός ιδεών 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ο εκπαιδευτής οργανώνει μια δραστηριότητα γνωριμίας. Αυτός / αυτή σχεδιάζει ένα διάγραμμα Venn με 
τρία κενά σύνολα στο IWB και ζητά από εκείνους που είναι παρόντες να προσφέρουν έναν ορισμό της 
αναπηρίας που να εξηγεί ομοιότητες και διαφορές σε σύγκριση με άλλους όρους - όπως «έλλειμμα» και 
«μειονέκτημα» - και να υποδείξουν σε ποιο σετ να το τοποθετήσει. 
 
Στη συνέχεια, σχεδιάζει ένα άλλο διάγραμμα Venn με δύο κενά σύνολα στο IWB, δίπλα στο προηγούμενο 
Διάγραμμα. Στη συνέχεια ζητά από εκείνους που παρίστανται να προσφέρουν έναν ορισμό του φύλου 
που εξηγεί ομοιότητες και διαφορές σε σύγκριση με τον όρο «σεξ» και να υποδείξουν σε ποιο σετ να το 
τοποθετήσει. 
 
Εκτίμηση: 
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλη την ομάδα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά παιχνίδια 
για να τους παρακινήσουμε να συμμετάσχουν και να αξιολογήσουν τις μαθημένες έννοιες. 
 
 
5.1.2. Εμπόδια 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Να αναγνωρίσουμε τα κύρια εμπόδια για το φύλο 
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Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 

− Μελέτη περιπτώσεων - Φυλλάδια (αποσπάσματα από βιβλία, σύνδεσμοι σε εξειδικευμένους 
διαδικτυακούς τόπους, κομμάτια βίντεο και ταινιών) 

 
− Ομαδικές συζητήσεις και ομάδες Buzz  

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ο εκπαιδευτής χωρίζει εκείνους που είναι παρόντες σε μικρές ομάδες και διανέμει το ψηφιακό υλικό, 
χρήσιμο για την ανάλυση της ίδιας περίπτωσης (μία περίπτωση ανά ομάδα). Οι υποθέσεις σχετίζονται με 
εμπόδια - σχολείο, εργασία, κοινωνικά - λόγω αναπηρίας ή / και διάκρισης λόγω φύλου. 
 
Μετά τη μελέτη της υπόθεσης, κάθε ομάδα εξηγεί τις σχετικές πτυχές στις άλλες ομάδες. 
 
Ενώ κάθε ομάδα σχετίζεται με τις υποθέσεις, ο εκπαιδευτής γράφει τις ομοιότητες / διαφορές κάθε 
περιγραφής στον πίνακα. 
 
Εκτίμηση 
 
Ανάλυση περιπτώσεων 
 
 
5.1.3. Ένταξη 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

− Να κατανοήσουμε τις έννοιες της ενσωμάτωσης του φύλου και της αναπηρίας 
−  Να κατανοήσουμε τη διάκριση μεταξύ τυπικών και ανεπίσημων ή κρυφών προγραμμάτων 

σπουδών 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 

− Ολομέλεια 
− Μελέτες περίπτωσης και ομαδικές συζητήσεις 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 

1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις βασικές πτυχές της έννοιας της «ενσωμάτωσης του φύλου» 
και των κύριων σταδίων ανάπτυξης μέσω ορισμένων διεθνών ή εθνικών εγγράφων. 

 
2. Ο εκπαιδευτής περιγράφει μια κοινή περίπτωση «αναντιστοιχίας» ανάμεσα σε ένα επίσημο 

πρόγραμμα «φιλικό προς το φύλο», πρόγραμμα σπουδών (ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
σέβεται την ποικιλομορφία) και ένα κρυφό πρόγραμμα σπουδών «φιλικό προς το φύλο» 
(πρακτικές και στάσεις εκπαιδευτών ή εκπαιδευόμενων με προκαταλήψεις). Ο εκπαιδευτής 
ενεργοποιεί μια ομαδική συζήτηση και διεγείρει την ανάλυση της περίπτωσης 
«αναντιστοιχίας». Τέλος, αυτοί που είναι παρόντες συμπληρώνουν ένα μεμονωμένο 
ερωτηματολόγιο σχετικά με το περιεχόμενο που μελετήθηκε. Ο εκπαιδευτής κάνει μια 
σύνοψη και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. 
 

3. Τέλος, οι παρόντες συμπληρώνουν ένα μεμονωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με το 
περιεχόμενο που μελετήθηκε. Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύνοψη και καταλήγει σε ένα 
συμπέρασμα. 
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Εκτίμηση: 
 

− Ανακατασκευή περιπτώσεων 
− Ερωτηματολόγιο 

 
 

Υποενότητα/ Συνεδρία nº 5.2: Χάρτες καλών πρακτικών στην ενσωμάτωση του φύλου  για γυναίκες 
με αναπηρίες (πολιτικές, προγράμματα, κοινωνία των πολιτών και 
κυβερνήσεις) 

Αναμενόμενη διάρκεια: 3 ώρες 
Γενικοί στόχοι: Να γνωρίσουμε τις υπάρχουσες πολιτικές, προγράμματα και οργανισμούς για τα φύλα 
και την αναπηρία και τις παρεμβάσεις τους. 
Πόροι: Εκπαιδευτική τάξη, δύο εκπαιδευτές, σημειώσεις διαλέξεων για μαθητές σχετικά με την 
ενότητα, πρόγραμμα Microsoft office, προβολέας, υπολογιστής, άλλα εκπαιδευτικά υλικά 
 
 
5.2.1. Πολιτική αναπηρίας και φύλου 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
Να γνωρίζουμε τις υπάρχουσες πολιτικές για το φύλο και την αναπηρία 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Ολομέλεια και ανταλλαγή απόψεων 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τις βασικές πτυχές του θέματος «Πολιτική για τα άτομα με αναπηρία και το 
φύλο» και ορισμένα διεθνή ή εθνικά έγγραφα. 
 
Αυτός / αυτή σπάει τον πάγο γράφοντας τη λέξη «Πολιτικές» στον πίνακα και ρωτώντας ποιες πολιτικές 
πιστεύουν ότι ωφελούν τις γυναίκες ως γυναίκες με αναπηρίες. 
 
Ενώ ο καθένας απαντά, ο εκπαιδευτής γράφει στον πίνακα τις λέξεις που έχουν προκύψει σε σχέση με 
την «πολιτική» 
Εκτίμηση: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλη την ομάδα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά παιχνίδια 
για να τους παρακινήσουμε να συμμετάσχουν και να αξιολογήσουν τις μαθημένες έννοιες. 
 
 
5.2.2. Προγράμματα παρέμβασης 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
Να προσδιορίσουν τα κύρια προγράμματα παρέμβασης για το φύλο και την αναπηρία στη δική τους χώρα 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 

− Ομαδική εργασία (Καθοδηγούμενη διαδικτυακή αναζήτηση) 
− Ομαδικές συζητήσεις και ομάδες Buzz 
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− Έγγραφα πολιτικής 
− Φυλλάδια (αποσπάσματα από αναφορές, συνδέσμους σε εξειδικευμένους διαδικτυακούς 

ιστότοπους) 
 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ο εκπαιδευτής χωρίζει εκείνους που είναι παρόντες σε μικρές ομάδες και διανέμει το ψηφιακό υλικό που 
είναι χρήσιμο για τη διεξαγωγή έρευνας στο Διαδίκτυο σχετικά με πολιτικές και προγράμματα 
παρέμβασης στη χώρα. 
 
Κάθε ομάδα οργανώνει το υλικό που βρέθηκε και, στο τέλος της εργασίας, το παρουσιάζει στις υπόλοιπες 
ομάδες, μοιράζοντάς το στο IWB 
 
Εκτίμηση: 
 
Αξιολόγηση προϊόντος 
 
 
5.2.3. Πρακτορεία 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 

− Να δημιουργήσει έναν προσωπικό / ομαδικό χάρτη κυβερνητικών οργανισμών, φορέων και 
ενδιαφερομένων που εφαρμόζουν τα γνωστά προγράμματα. 
 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 

− Ομαδική εργασία (Καθοδηγούμενη διαδικτυακή αναζήτηση) 
− Ομαδικές συζητήσεις και ομάδες Buzz 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 

1. Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει εν συντομία τις λειτουργίες του λογισμικού χαρτών στο IWB και 
ζητά από τις ομάδες να δημιουργήσουν έναν χάρτη φορέων / οργανισμών που εφαρμόζουν 
προγράμματα παρέμβασης 
 

2. Κάθε ομάδα δημιουργεί έναν χάρτη, στη συνέχεια, τον παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες, 
κοινοποιώντας τον στο IWB 
 

3. Ο εκπαιδευτής ενεργοποιεί μια τελική ομάδα συζήτησης και διεγείρει την ανάλυση της 
περίπτωσης «με τη μέθοδο της αναντιστοιχίας». 
 

4. Τέλος, οι παρόντες συμπληρώνουν ένα μεμονωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με το 
περιεχόμενο που μελετήθηκε σε ολόκληρη την ενότητα. Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύνοψη και 
καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. 

 
Εκτίμηση: 
 

− Αξιολόγηση προϊόντων (διαδραστικός ανανεώσιμος χάρτης) 
− Ερωτηματολόγιο 
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Υποενότητα / Συνεδρία nº 5.3:  Μέθοδοι και στρατηγικές για την ενσωμάτωση του φύλου και της 
αναπηρίας και αυτοαξιολόγηση της ευαισθητοποίησης των φύλων 
Αναμενόμενη διάρκεια: 3 ώρες 
Γενικοί Στόχοι:               Να γνωρίζουμε αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές ενεργής μάθησης 

για το φύλο και την ενσωμάτωση της αναπηρίας, πρακτικές μελέτες 
περιπτώσεων για το θέμα 

 Πόροι:                            Εκπαιδευτική τάξη, δύο εκπαιδευτές, σημειώσεις διαλέξεων για μαθητές 
σχετικά με την ενότητα, πρόγραμμα Microsoft office, προβολέας, 
υπολογιστής, άλλα εκπαιδευτικά υλικά 

 
 
5.3.1. Μελέτη περίπτωσης 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
Να γνωρίσουν αποτελεσματικές μεθόδους και στρατηγικές της ενεργής μάθησης για το φύλο και την 
ενσωμάτωση της αναπηρίας 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Ανάλυση της μελέτης περίπτωσης (διερευνήστε μια περίπτωση εμποδίου ολοκλήρωσης, εξετάστε 

στοιχεία και στρατηγικές, προτείνετε την πιο αποτελεσματική λύση) 
 

− Φυλλάδια (αποσπάσματα από αναφορές, συνδέσμους σε εξειδικευμένους διαδικτυακούς 
τόπους, βιβλίο για την «απόδειξη περίπτωσης») 
 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 
Ο εκπαιδευτής κάνει μια δραστηριότητα γνωριμίας - βλέποντας / ακούγοντας ένα τραγούδι / μια ταινία. 
Διαβάζοντας / ακούγοντας ένα ποίημα - σχετικό με το θέμα. 
 
Χωρίζει αυτούς που συμμετέχουν σε μικρές ομάδες και διανέμει το ψηφιακό υλικό χρήσιμο για την 
ανάλυση της ίδιας περίπτωσης. Οι υποθέσεις είναι σχετικές με συναφή εμπόδια της κοινωνικής / 
επαγγελματικής ένταξης λόγω αναπηρίας ή / και διάκρισης λόγω φύλου. 
 
Εκτίμηση: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σε όλη την ομάδα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά παιχνίδια 
για να τους παρακινήσουμε να συμμετάσχουν και να αξιολογήσουν τις μαθημένες έννοιες. 
 
 
5.3.2. Στρατηγικές επίλυσης 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα:  
 
Να αναλύσουν και να λύσουν μια πραγματική περίπτωση εμποδίων ολοκληρωτικά 
 
Ανάπτυξη πρακτικών στρατηγικών για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης του φύλου και της αναπηρίας 
 
Μέθοδοι / βασικά σημεία: 
 
− Ομαδική εργασία (προϊόν: αναφορά της ανάλυσης περιπτώσεων και της  λύσης) 
− Ομαδικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων 

 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
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1. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την υπόθεση της λύσης στις άλλες ομάδες, υπογραμμίζοντας τα 

κριτήρια δράσης. 
Ο εκπαιδευτής συντονίζει και καθοδηγεί τη συζήτηση μεταξύ ομάδων και γράφει στον πίνακα 
ομοιότητες / διαφορές της υπόθεσης λύσης. 

2. Τέλος, αυτοί που είναι παρόντες συμπληρώνουν ένα μεμονωμένο ερωτηματολόγιο για το 
περιεχόμενο που μελετήθηκε σε ολόκληρη την ενότητα. Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύνοψη και 
καταλήγει σε ένα συμπέρασμα. 

Εκτίμηση: 
 

− Αξιολόγηση προϊόντων 
− Αξιολόγηση επιχειρηματολογίας 
− Ερωτηματολόγιο 

 
 

Υποενότητα / Συνεδρία nº 5.4:  Επικοινωνία που ανταποκρίνεται στο φύλο 

Αναμενόμενη διάρκεια: 3 ώρες 

General Objectives:      Να γνωρίζουμε τις κύριες στρατηγικές για την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και προσωπικών εμπειριών για το φύλο και την αναπηρία στην 
ευρύτερη κοινότητα. 
Να χρησιμοποιήσετε τα κύρια εργαλεία για τη διάδοση πληροφοριών μέσω 
του Διαδικτύου και εντός μιας κοινότητας 

Πόροι:                             Εκπαιδευτική τάξη, δύο εκπαιδευτές, σημειώσεις διαλέξεων για μαθητές 
σχετικά με την ενότητα, πρόγραμμα Microsoft office, προβολέας, υπολογιστής, 
άλλα εκπαιδευτικά υλικά 

5.4.1. Πληροφορίες Διαδικτύου 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

Να γνωρίζουμε τις κύριες στρατηγικές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προσωπικών 
εμπειριών σχετικά με την ενσωμάτωση του φύλου και της αναπηρίας στην ευρύτερη κοινότητα. 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Ομαδικές και διαδικτυακές ασκήσεις γραφής 
Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
Ο εκπαιδευτής επισημαίνει τις κύριες πτυχές της επικοινωνίας στο Διαδίκτυο 

Παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου - ως 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και προσωπικών εμπειριών 

Προτείνει μια πρώτη κοινή δραστηριότητα εγγραφής στο IWB ως παράδειγμα 

Εκτίμηση: 
 
Ερωτήσεις και απαντήσεις με όλη την ομάδα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά παιχνίδια 
για να τους παρακινήσουμε να συμμετάσχουν και να αξιολογήσουν τις μαθημένες έννοιες. 
 
5.4.2. Διαδικτυακή κοινότητα 
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Μαθησιακά αποτελέσματα:  

− Χρήση κύριων εργαλείων για τη διάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου και εντός μιας 
κοινότητας 

− Να μπορείτε να παρουσιάζετε και να διαδίδετε πληροφορίες μέσω Διαδικτύου και εντός 
μιας κοινότητας 

Μέθοδοι / βασικά σημεία: 

− Ανάλυση ομιλίας 

− Βασισμένες τεχνικές γραφής στο Διαδίκτυο (π.χ. προϊόν: θέμα στο φόρουμ) 

− Ομαδικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων 

Δραστηριότητες (χρόνος, λεπτομερής περιγραφή…): 
 

1. Κάθε άτομο που συμμετέχει γράφει ένα προσχέδιο που περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές / 
εμπειρία που πρέπει να κοινοποιηθούν μέσω Διαδικτύου και επιλέγει την κατάλληλη 
μέθοδο (π.χ. ανάρτηση στο φόρουμ, στο ιστολόγιο, σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο) 

2. Παρουσιάζεται κάθε εργασία από υπολογιστή για επεξεργασία και βελτιστοποίηση του 
περιεχομένου του Διαδικτύου - συνοδεύεται από φωτογραφίες, λεζάντες κ.λπ. 

3. Ο εκπαιδευτής συντονίζει την εργασία εξ αποστάσεως και, στο τέλος της δραστηριότητας, 
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που επικράτησαν. 

4. Ο εκπαιδευτής συντονίζει μια σύντομη τελική συζήτηση εξηγώντας τα δυνατά  / αδύναμα 
στοιχεία των έργων που παρουσιάστηκαν. 

5. Τέλος, αυτοί που είναι παρόντες συμπληρώνουν ένα μεμονωμένο ερωτηματολόγιο σχετικά 
με το περιεχόμενο που μελετήθηκε. Ο εκπαιδευτής κάνει μια σύνοψη και καταλήγει σε ένα 
συμπέρασμα. 

Εκτίμηση: 

− 1 και 2 με αξιολόγηση προϊόντος 

− 3 και 4 με ερωτήσεις και απαντήσεις  

− 5 με ερωτηματολόγιο 
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